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APRESENTAÇÃO 

 
O Colóquio Internacional “Dinâmicas de Fronteiras” promoverá sua terceira 

edição. A primeira contou com a presença dos professores e pesquisadores José 

Lindomar Albuquerque (UNIFESP) e Juan Carlos Arriaga-Rodriguez 

(UNQRoo/México) e foi financiado pela CAPES. O encontro resultou em um convênio 

entre a universidade mexicana e a UNIOESTE, por meio do qual permitiu-se a 

mobilidade discente e docente de brasileiros e mexicanos, a publicação de um livro 

conjunto e a criação da Associação Latino-americana de Pesquisadores em 

Fronteiras. 

No intuito de manter a qualidade da atividade e os mesmos objetivos, o 

programa da segunda edição contou, novamente, com importantes pesquisadores 

em suas áreas e abriu, pela primeira vez, espaço para apresentação de pesquisas 

realizadas nas regiões de fronteira. Similar a primeira edição, o evento ocorreu em 

apenas dois dias para manter a qualidade e a participação ativa de todos os 

participantes, garantindo a promoção de um espaço de interação e diálogo constante.  

Na segunda edição, ocorrida no ano de 2018, tivemos as palestras de Alejandro 

Benedetti, professor da Universidade de Buenos Aires (UBA) e coordenador do Grupo 

de Estudios sobre Fronteras e Regiones 

(https://estudiosfronterasregiones.wordpress.com/), além de uma mesa temática 

sobre violência nas regiões de fronteiras, com importantes pesquisadores da área, 

como Brígida Renoldi (UNAM), André Luiz Faisting (UFGD), Luis Fábio Paiva (UFC) 

e Sandra Kleinschimitt (UNIOESTE/LAFRONT).  

No entanto, acreditamos que um dos pontos de maior importância desta edição 

foi a realização dos encontros dos grupos de trabalho sobre os estudos realizados nas 

regiões de fronteira, que contou com participantes de todas as regiões do Brasil, além 

de alguns estrangeiros. Por fim, é importante destacar que a realização desta segunda 

edição possibilitou a elaboração de uma proposta original de mestrado em rede sobre 

Sociologia das Fronteiras, que contava com professores de nove instituições 

diferentes (brasileiras e estrangeiras), mas que, infelizmente, não foi obteve o seu 

credenciamento. 

 Agora, o Colóquio Internacional Dinâmicas de Fronteiras em sua terceira edição, 

https://estudiosfronterasregiones.wordpress.com/


 

 

 

se consolida como uma importante atividade na agenda dos pesquisadores das regiões 

de fronteiras. Tal importância é derivada da preocupação expressa na manutenção de 

uma estrutura enxuta e de um foco muito direcionado para estudos específicos que 

exploram a construção de saberes e de tecnologias, auxiliando no melhor entendimento 

e no desenvolvimento de políticas para tais regiões.  

 Neste sentido, a atividade é articulada entre as diferentes dimensões que 

compõem a construção do conhecimento acadêmico e cientifico (ensino, pesquisa e 

extensão), envolvendo a formação dos acadêmicos dos cursos de graduação e pós-

graduação, especialmente o PPG em Sociedade, Cultura e Fronteiras, mas também a 

relação com grupos de pesquisa de outras instituições acadêmicas e com grupos da 

sociedade civil organizada. Nesta edição, contamos desde o início com o apoio de 

diferentes instituições de ensino que apresenta programas de pós-graduação em estudos 

fronteiriços, fortalecendo uma rede de trabalhos construída pelas universidades 

localizadas nas regiões de fronteira.  

Neste sentido, constata-se uma ampliação do número de pesquisas nestas 

regiões em todo mundo nas últimas duas décadas. A quantidade de publicações, de 

grupos de pesquisas e até mesmo de programas de pós-graduação direcionados 

diretamente ao tema são indicadores importantes deste aumento. Contudo, o aspecto 

quantitativo vem sendo acompanhado de mudanças qualitativas que exigem uma 

atenção especial e constante.  

Em linhas gerais, os estudos em regiões de fronteiras se apresentam em três 

matrizes: 1) os estudos dos limites internacionais; 2) os estudos das frentes de 

expansão e; 3) e os estudos das regiões de fronteiras. Contudo, a forma de olhar estas 

matrizes e pensar suas relações é diversa. Há autores que acreditam em uma 

linearidade das pesquisas, onde os estudos sobre limites se encontrariam entre o final 

do século XIX e começo do XX, as pesquisas sobre as frentes de expansão estariam 

entre meados do século XX e as pesquisas sobre regiões de fronteira seriam mais 

contemporâneas. Por outro lado, há pesquisadores que colocam os estudos sobre 

limites e sobre frentes de expansão como pesquisas tradicionais e as pesquisas sobre 

regiões de fronteira como abordagens contemporâneas e, até mesmo, pós-modernas.  

No entanto, ao longo dos últimos dez anos, a grande produção sobre o tema e 

a participação em importantes espaços de discussão, como, por exemplo, o 



 

 

 

Congresso Brasileiro de Sociologia e o Congresso da Associação Nacional de 

Pesquisa em Ciências Sociais, vêm demonstrando que estas duas formas de 

organizar o debate se apresentam de forma mecânica e não conseguem apreender 

todas as possibilidades de investigação. Na verdade, o que está sendo observado na 

atualidade é uma grande conexão entre as diferentes abordagens, pesquisas que, ao 

mesmo tempo, questionam os limites internacionais, refletem sobre o impacto das 

frentes de expansão e problematizam as diferentes relações sociais nas regiões de 

fronteira simultaneamente. 

Devido ao recente interesse em tais regiões e temáticas derivadas, parte 

significativa dos investigadores que estão se aproximando ou trabalhando nas 

fronteiras correspondem a jovens pesquisadores, o que exige o amadurecimento dos 

fóruns de discussão e um acompanhamento mais sistemático para o fortalecimento 

da área. Neste sentido, acreditamos que uma das formas possíveis de aproximar os 

pesquisadores dos diferentes níveis de formação deste debate, atualizando os temas, 

as metodologias e as perspectivas teóricas, seja por meio do diálogo e da troca de 

experiências entre investigadores e estudantes em eventos como o Colóquio 

Internacional “Dinâmicas de Fronteiras”. 

Partindo do pressuposto que a Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE) corresponde a uma universidade de fronteira e que, por isso mesmo, 

possui muito de suas demandas e de seus problemas relacionados com esta 

especificidade,  a instituição é possuidora do Programa de Pós-graduação Sociedade, 

Cultura e Fronteiras, além de um conjunto de linhas de pesquisa em fronteiras em 

outros cursos de pós-graduação, como, por exemplo, na Saúde Coletiva e na 

Geografia. Neste contexto, torna-se fundamental que a instituição tenha como uma de 

suas metas a sua inserção institucional e de sua comunidade acadêmica no interior 

deste debate.  

Assim, o evento, visando atingir os pesquisadores especializados na área e a 

comunidade de uma forma mais ampla, em todas as suas edições sempre apresentou 

a preocupação em garantir momentos distintos em sua programação. Contudo, a 

necessidade de realização do colóquio de modo virtual exigiu modificações na 

estrutura básica que antes era utilizada. Pela primeira vez, o encontro terá três mesas 

temáticas, além dos grupos de trabalho Entre as discussões realizadas, o momento 



 

 

 

de reflexão sobre problemas contemporâneos abordará a circulação e o uso de 

agrotóxicos nas regiões de fronteira. 
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Tomaz Espósito Neto (Universidade Federal da Grande Dourados) 
 
Mediação: Deise Baumgratz (UTFPR/LAFRONT/UNILA) 
 
11 DE NOVEMBRO DE 2020 – GRUPOS DE TRABALHO – 9H00 
 
11 DE NOVEMBRO DE 2020 – MESA TEMÁTICA – 17H00 
TEMA: “EXPANSÃO DA FRONTEIRA AGRÁRIA E ADOECIMENTO” 
Palestrantes: 
Carolina Diez (Universidad Nacional Arturo Jauretche/Argentina) 
Ana Carolina Nuñez (Universidad Católica de las Misiones/Argentina) 
Emiliano Vitale (Universidad Nacional de Misiones/Argentina) 
 
Mediação: Oberty Coronel (UNIOESTE/LAFRONT/UDC) 
 
12 DE NOVEMBRO DE 2020 – GRUPOS DE TRABALHO – 9H00 
 
12 DE NOVEMBRO DE 2020 – ENCERRAMENTO – 17H00 
TEMA: “FRONTEIRAS E FLUXOS MIGRATÓRIOS” 
Palestrantes: 
Menara Lube Guizarde (Universidad de Tarapacá/Chile) 
Handerson Joseph (Universidade Federal do Amapá) 
Francilene Rodrigues (Universidade Federal de Roraima) 
 
Mediação: Maria Aparecida Webber (UNIOESTE/LAFRONT/UNILA) 
 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScraBla1CjJeOAL1SswuDAzMsGjBnHE97Zf25zR11-AW54RzQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScraBla1CjJeOAL1SswuDAzMsGjBnHE97Zf25zR11-AW54RzQ/viewform
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CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES 

 

GT 1 – CORPORALIDADES NA/DA FRONTEIRA GÊNERO, RAÇA E 
SEXUALIDADES 

Maria Aparecida Webber  
Thiago Benitez 

 
 

11/11/2020 – SESSÃO I – MIGRAÇÃO, DESLOCAMENTOS E FRONTEIRA 
 
GÊNERO E ETNIA NAS VITRINES DO PASSADO: AS MULHERES TEUTO-
BRASILEIRAS NOS MUSEUS DE IMIGRAÇÃO NO SUL DO BRASIL 
Daniel Luciano Gevehr  
 
“MENINAS QUE QUEREM AJUDAR A FAMÍLIA” - AS QUE VÃO, OS QUE FICAM E 
AS REDES DE CUIDADO E DE AFETIVIDADE TRANSNACIONAIS 
Elisa Hipólito do Espírito Santo 
 
A TRAJETÓRIA DA ONU E SUA RELAÇÃO COM A TEMÁTICA DA IGUALDADE DE 
GÊNERO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS 
Agnes Félix Gonçalves 
Letícia Núñez Almeida 
 

11/11/2020 – SESSÃO II – ARTE E FRONTEIRA 
 
TRISTEZAS DE LA LUCHA: DA DOR PARAGUAIA EMERGEM 
ENTRELAÇAMENTOS DE MEMÓRIAS LATINO-AMERICANAS 
Meire Oliveira Silva 
 
A CONDIÇÃO EXÍLICA E A SUBVERSÃO DAS FRONTEIRAS SIMBÓLICAS: EVA 
LUNA DE ISABEL ALLENDE 
Liz Basso Antunes de Oliveira 
 
LA VENECO (2020) CORPOGRAFIA DO PERFORMANCE ARTISTICO NA 
FRONTEIRA VENEZUELA-COLOMBIA 
José Ramón Castillo 
 

12/11/2020 – SESSÃO I FLUXOS, IDENTIDADE E SEXUALIDADES 
 
FRONTEIRAS DE GÊNERO, SUBJETIVIDADES COLONIAIS E O “ENCANTO” 
EUROPEU: APONTAMENTOS SOBRE A CONSTRUÇÃO DA CATEGORIA 
“EUROPEIA” 
Melissa Salinas Ruiz 
 
UMA IDENTIDADE ENTRE FRONTEIRAS: A BISSEXUALIDADE E A BUSCA POR 
VISIBILIDADE 
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Ana Luisa Hickmann 
Ingrid Nascimento Euclides 
 
ISOLADO, MAS NÃO SOZINHO: ETNOGRAFIA VIRTUAL NO APLICATIVO DE 
RELACIONAMENTOS GRINDR EM TEMPOS PANDÊMICOS NA FRONTEIRA 
Thiago Benitez de Melo 
 

SESSÃO II MULHERIDADES, SUBALTERNIDADE E VIOLÊNCIAS 
 
A DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO DESDE UMA PERSPECTIVA 
DECOLONIAL 
Jaílson Bonatti 
Cláudia Battestin  
 
LA MUJER ROMANI (GITANA): ENTRE FRONTERAS Y SUBALTERNIDADES 
Voria Stefanovsky 
 
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA TRÍPLICE FRONTEIRA AR-BR-PY: 
APONTAMENTOS NECESSÁRIOS 
Maria Aparecida Webber 
 

GT 2: MIGRAÇÕES E FRONTEIRAS NA AMÉRICA LATINA E CARIBE 
Manoela Jaqueira 

Max André Araújo Ferreira 

 
11/11/2020 – SESSÃO I 

 
O PAPEL DO BRASIL NO ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS NAS 
ÁREAS DE FRONTEIRA 
Thays Felipe David de Oliveira 
Thalita Franciely de Melo Silva 
 
FRONTEIRAS IMPOSTAS À INTEGRAÇÃO DE REFUGIADOS(AS) À SOCIEDADE 
BRASILEIRA 
Thiago Augusto Lima Alves 
Renata Peixoto de Oliveira 
 
HOPITALIDAD  MÁS ALLÁ DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS Y LOS DECRETOS 
Ariel Lugo 
 
TRABALHO E IMIGRAÇÃO: EXPERIÊNCIAS NAS NARRATIVAS DOS HAITIANOS 
ACERCA DAS FRONTEIRAS 
Joselene Ieda dos Santos Lopes de Carvalho 
 
CIDADE PARA INSUMO E RESISTÊNCIA: ENTRE O SUJEITO QUE FALA E O 
SUJEITO FALANTE 
Samuel Cabanha 
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11/11/202 – SESSÃO II 
RELAÇÕES BRASIL-SURINAME: FRONTEIRA, GARIMPO E IMIGRAÇÃO NO 
SÉCULO XXI 
Camilo Pereira Carneiro 
Hana Guedes Lichtenthaler 
Scharmory da Silva 
 
AS FRONTEIRAS INSULARES NO CONTEXTO DA MOBILIDADE-MIGRAÇÕES 
INTERNACIONAIS - O CASO DE CABO VERDE 
Paulino Oliveira Do Canto 
 
“EU SOU DE TODOS OS LUGARES”: MIGRANTES CARIBENHAS NA FRONTEIRA 
FRANCO-BRASILEIRA 
Lívia Verena Cunha do Rosário 
 
PRÁCTICAS Y LIMITANTES EN FRONTERAS DE CATEGORIAS EN LA MOVILIDAD 
COTIDIANA DE LOS MIGRANTES EN TRÁNSITO EN EL ÁREA METROPOLITANA 
DE GUADALAJARA 
Luis Donaldo Serafín García 
Edilma de Jesus Desidério 
 
MIGRAÇÃO E TERRITÓRIO OLHARES DE UM GRUPO DE IMIGRANTES 
VENEZUELANOS EM FOZ DO IGUAÇU 
Jackson Jose Sales Miranda Junior 
Keit Viviane de Souza 
 

GT 3: PARADIPLOMACIA E FRONTEIRAS 
Deise Baumgratz 

Gustavo Oliveira Vieira 

 
11/11/2020 – SESSÃO I 

 
COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL: CARTAS ROGATÓRIAS ENTRE 
FRONTEIRAS VINCULADAS  
André Silva 
Dayanne Brumatti 
 
SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE FRONTEIRA: OS DESAFIOS DO MERCOSUL 
Danielle Sales Teixeira 
 
FRONTERAS EN DISPUTA: ACERCA DE LOS VINCULOS PARADIPLOMATICOS 
ENTRE LA REGION CHILENA DE COQUIMBO Y LA PROVINCIA ARGENTINA DE 
SAN JUAN  
Sergio Gustavo Astorga 
Celia Romina Brúculo 
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LA GUERRA CIVIL SUR SUDANESA Y LA MAS GRANDE CRISIS DE REFUGIADOS 
DE ÁFRICA  
Jackson Jose Sales Miranda Junior 
Martin Clement Pierre Maingourd 
 

12/11/2020 – SESSÃO II 
 
PARADIPLOMACIA COMO FERRAMENTA PARA DESENVOLVIMENTO DAS 
CIDADES-GÊMEAS DA FRONTEIRA BRASILEIRA  
Deise Baumgratz 
Petterson Guerlandi 
 
A PARADIPLOMACIA DAS REGIÕES TRANSFRONTEIRIÇAS: O Caso do Consórcio 
Intermunicipal de Fronteiras (CIF)  
Suellen Mayara Péres de Oliveira 
Josiane Ferreira de Souza  
 
INSTITUTO POLOIGUASSU: ATOR PARADIPLOMÁTICO DA REGIÃO 
TRINACIONAL DO IGUASSU  
Petterson E. S. Gherlandi 
Andressa Szekut 
Alfredo Brito Aguiar 
 

GT 04: FRONTEIRAS E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
Gustavo Biasoli Alves 

Gutemberg de Vilhena Silva 

 
11/12/202 – SESSÃO I 

 
DESENVOLVIMENTO FRONTEIRIÇO: UMA ANÁLISE DOS INDICADORES 
SOCIOECONÔMICOS DA REGIÃO DE PLANEJAMENTO SUL FRONTEIRA/MS 
Obedias Miranda Belarmino 
Rosele Marques Vieira 
 
FRONTEIRAS DA URBANIZAÇÃO E DINÂMICAS ESPAÇO-TEMPORAIS DO 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NA REGIÃO SUL DO BRASIL 
João Henrique Zoehler Lemos 
 
A IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR RODOVIÁRIO BIOCEÂNICO E OS NOVOS 
USOS TERRITORIAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS 
Jackson Bitencourt 
 
CIERRE DE FRONTERAS POR PANDEMIA: EL CASO DE PUERTO IGUAZÚ, 
ARGENTINA 
Hernán Ezequiel García 
 

12/11/2020 – SESSÃO II 
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LA PATAGONIA SUR EN LAS FRONTERAS DEL ESPACIO GLOBAL 
Alejandro Schweitzer 
 
BEIRA-FOZ: REVITALIZAÇÃO OU GENTRIFICAÇÃO? 
Renann Ferreira 
 

GT 05: TRABALHADORES(AS), ILEGALISMOS E FRONTEIRAS 
Cíntia Fiorotti Lima 

Gabrieli Ribas de Morais 

 
11/11/2020 – SESSÃO I 

 
FRONTEIRAS E ILEGALISMOS FRONTEIRIÇOS: O PAPEL DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL DO TRÁFICO DE MACONHA PARA O URUGUAI NO PERÍODO 
DE 2017 A 2019 
Antonio Lourence Kila de Queiroz 
Eduardo Schumann 
Tiaraju Salini Duarte 
 
EXEMPLO DE RELAÇÃO ENTRE IMPRENSA, POLÍTICA, CAPITAL E 
CONTRABANDO – CORREIO DE NOTÍCIAS EM 1985 
Roberto Navega 
 

11/11/2020 – SESSÃO II 
 
OS ESTADOS E OS ILEGALISMOS FRONTEIRIÇOS: UM ESTUDO SOBRE A 
FRONTEIRA DA PAZ 
Letícia Núñez Almeida 
 
O TRABALHADOR E OS ILEGALISMOS NA FRONTEIRA ENTRE PEDRO JUAN 
CABALLERO E PONTA PORÃ 
Maurílio de Sousa Júnior 
 

GT 06: FRONTEIRAS, EDUCAÇÃO E INTERCULTURALIDADE 
Giovane da Silva Lozano 

Leandro de Araújo Crestani 
Carmentilla da Chagas Martins 

 
11/11/2020 - SESSÃO I 

 
A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO EM CONTEXTOS FRONTEIRIÇOS 
Emerson da Silva dos Santos 
Gislene Aparecida dos Santos 
 
O CURRÍCULO ESCOLAR E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM ESCOLAS 
FRONTEIRIÇAS 
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Fernanda Cristina Martins Martti 
Luciene Cléa da Silva 
 
A FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DE 
FRONTEIRA: PROPOSTA DE UM PARADIGMA SENTIPENSANTE 
Jorgelina Ivana Tallei 
Laura Janaina Dias Amato 
 
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 
Nayara do Nascimento 
Tamara Cardoso André 
 

11/11/2020 – SESSÃO II 
 
A QUADRIDIMENSIONALIDADE DE UMA REALIDADE DE FRONTEIRA: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO ALTO SOLIMÕES 
Maria Angelita da Silva 
Daiane de Moraes Coelho 
 
TRAJETÓRIA DOCENTE: VIVÊNCIAS DE UMA PROFESSORA DA INFÂNCIA NA 
FRONTEIRA 
Luciene Cléa da Silva 
Leandro Baller 
 
SUPERANDO ESTIGMAS, CONSTRUINDO RESISTÊNCIAS  INSERÇÃO E 
PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES HAITIANOS/AS NOS ANOS INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL EM PORTO ALEGRE/RS 
Rebecca Bernard 
 
FRONTEIRIDADE, LINGUAGEM E ENSINO-APRENDIZAGEM: LEITURA E 
ESCRITA E A CONSTRUÇÃO DO REAL 
Fernanda Fabricia Fernandes 
 
ACOLHIMENTO LINGUÍSTICO E INTEGRAÇÃO DE CRIANÇAS REFUGIADAS NA 
TRÍPLICE FRONTEIRA 
Francisco Leandro de Oliveira 
Laura Janaina Dias Amato 
 

 
12/11/2020 – SESSÃO I 

 
DINÂMICAS NAS RELAÇÕES FRONTEIRIÇAS E AS ESPECIFICIDADES NA VIDA 
DE MIGRANTES E PESSOAS REFUGIADAS 
Kátia Aline da Costa 
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ROMPENDO FRONTEIRAS: INCLUSÃO E PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES 
REFUGIADOS E PORTADORES DE VISTO HUMANITÁRIO NA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA) 
Alisson Vinicius Silva Ferreira 
Rosa Maria Zdradk 
 
AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DO ALUNO AUTISTA NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA EM RORAIMA 
Mariana Oliveira da Costa Resende 
Max André de Araújo Ferreira 
Manoela Jaqueira 
 
DIÁLOGOS INTERCULTURALES PARA UNA LECTURA INTERSECCIONAL Y 
DECOLONIAL DE LA INCLUSIÓN 
Lara Mendonça de Almeida 
 

12/11/2020 – SESSÃO II 
 
EDUCAÇÃO BI-MULTILÍNGUE NA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA  RFEPCT - REFLEXÕES A PARTIR 
DO CONTEXTO DE FRONTEIRA 
Marcia Palharini Pessini 
 
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN TERRITORIOS 
FRONTERIZOS: LA SITUACIÓN GUARANÍ EN LA REGIÓN DE LA TRIPLE 
FRONTERA BRASIL-PARAGUAY-ARGENTINA 
Rubén Canales Castro 
 
O PROCESSO EDUCACIONAL E MUDANÇAS NA TRANSIÇÃO DO REGIME CIVIL-
MILITAR PARA A REDEMOCRATIZAÇÃO NO BRASIL, ARGENTINA E PARAGUAI 
Eliseu Santana 
Renata Peixoto de Oliveira 
 
AS DIRETRIZES CURRICULARES DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO EM 
ÁREAS DE FRONTEIRAS: O CASO DO BRASIL E PARAGUI 
Tânia Marta Moreira de Abreu 
Mauro José Ferreira Cury 
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GÊNERO E ETNIA NAS VITRINES DO PASSADO: AS MULHERES TEUTO-

BRASILEIRAS NOS MUSEUS DE IMIGRAÇÃO NO SUL DO BRASIL 

 
Daniel Luciano Gevehr1 

 
Resumo: 
Discute-se o processo de construção dos museus da imigração alemã no Rio Grande 
do Sul, tendo as questões da identidade étnica e de gênero como categorias de 
análise sobre os lugares de memória da imigração. Atentamos, especialmente, para 
as representações difundidas pelos museus sobre as mulheres de origem germânica 
e como a expografia e as ambiências dos museus contribuem para a afirmação dos 
papéis sociais desempenhados pela mulher no contexto da imigração alemã no sul do 
Brasil. Privilegiamos a leitura crítica dos museus da imigração alemã, procurando 
compreender os mecanismos presentes no processo de criação dos lugares de 
memória da imigração, assim como a difusão de representações sobre a própria 
história da imigração alemã no sul do Brasil. Têm-se como recorte espacial três 
museus localizados nos municípios de Nova Hartz, Picada Café e Sapiranga (RS). A 
seleção dos espaços se justifica, uma vez que esses museus representam parte do 
acervo que representa a presença da imigração alemã na região e expressam vários 
elementos simbólicos que preservam a memória da mulher imigrante e também do 
próprio grupo étnico. 
 
Palavras-chave: Museu; gênero; mulheres; identidade étnica; germanidade. 
 
TEXTO E CONTEXTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa investiga os museus de história da imigração alemã no Vale dos 

Sinos (RS) a partir das narrativas produzidas – através de sua expografia – e 

difundidas nesses espaços públicos de visitação. Nesse caso, atentamos 

especialmente para o processo que envolve a produção das narrativas visuais 

(BURKE, 2004) sobre as mulheres – compreendendo que cada imagem busca contar 

uma história sobre elas a partir de seu contexto de produção – presentes nesses 

espaços museológicos que por sua vez, difundem representações sobre a mulher na 

história da imigração alemã, a partir de recortes e seleções, presentes em seus 

acervos. 

 
1 Doutor em história, professor titular do Programa de Pós-graduaçāo em Desenvolvimento Regional 
(PPGDR) das Faculdades Integradas de Taquara, E-mail: danielgevehr@faccat.br.  

mailto:danielgevehr@faccat.br
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Privilegiamos a leitura crítica dos museus (POULOT, 2013), buscando 

compreender os diferentes mecanismos utilizados na criação das diferentes 

ambiências (MENESES, 2013), bem como a criação de imagens e representações 

que procuram retratar uma determinada história sobre as mulheres imigrantes, que 

chegaram à região a partir de 1824. Nesse sentido, a análise crítica que propomos, 

se baseia na discussão sobre os elementos simbólicos presentes nesses lugares de 

memória da imigração, relacionando-os com os conceitos de representação, de 

patrimônio cultural e de identidade étnica e de gênero. 

A relação existente entre esses elementos norteia a pesquisa sobre os museus. 

Ressaltamos que a pesquisa aqui apresentada tem como recorte espacial dois 

museus localizados nos municípios de Nova Hartz e Sapiranga, ambos de origem 

germânica na região do Vale dos Sinos (RS). A seleção desses espaços se justifica, 

uma vez que ambos representam parte do acervo que busca representar a presença 

da imigração alemã na região e que dessa forma, guardam elementos simbólicos que 

carregam e perpetuam uma determinada memória do grupo étnico. 

 A preocupação com a exaltação e a afirmação dos elementos culturais 

associados à identidade étnica germânica é discutida na pesquisa, na medida em que 

esses traços identitários se tornam evidentes nas representações construídas e 

difundidas nos museus, seja através da (re)criação de cenários ou até mesmo através 

de coleções de diferentes tipos presentes nas exposições permanentes. A pesquisa 

pretende ainda discutir, em que medida, esses museus da imigração alemã 

contribuem para a (re) produção da memória (LE GOFF, 2003) das mulheres na 

imigração alemã, uma vez que esses museus são compreendidos como lugares de 

perpetuação e ressignificação da memória e, também, de afirmação de identidades 

das comunidades locais (municipais) diretamente ligadas à esses espaços 

museológicos. 

Através da investigação realizada nesses lugares de memória, pretendemos 

discutir os elementos simbólicos presentes, que buscam materializar, através de sua 

expografia, uma determinada história das mulheres. Essa, por sua vez, nos revela 

escolhas e enquadramentos da memória (POLLACK, 1989), ao mesmo tempo em que 

define aquilo que deve ser mostrado e guardado para a exposição pública.  
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Partimos nossa investigação sobre as representações sobre as mulheres nos 

museus de imigração alemã da noção de que as produções simbólicas – que em 

nosso caso estão presentes nos espaços museológicos – devem suas propriedades 

mais específicas às condições sociais em que são produzidas (BOURDIEU, 2001). 

Nesse caso específico, os museus são compreendidos na pesquisa como 

manifestações simbólicas, que falam de forma direta sobre o lugar e sobre os grupos 

sociais responsáveis pela sua produção, num processo de lutas simbólicas 

(CHARTIER, 2002), no qual a imposição de determinadas representações sobre o 

passado (BOURDIEU, 2001) sofrem – necessariamente – a seleção daquilo que deve 

ser preservado e representado nos espaços sociais, e que passam a representar parte 

do passado. 

É bastante válido o fato de que as representações sociais (JODELET, 2001) 

expressam sentimentos e ideologias presentes nos grupos que as forjam e definem 

ainda os objetos eleitos para representa-los. Por sua vez, estas definições partilhadas 

– e que nesse caso se materializam nos espaços museológicos das suas 

comunidades – constroem uma visão pretensamente consensual da realidade. 

Buscando realizar uma leitura crítica desses espaços, atentamos ainda para Chartier 

(2002), que se refere às inúmeras possibilidades de leitura de um símbolo, afirmando 

que este nunca é “lido” de uma única maneira.  Segundo Chartier, existem diferentes 

formas de interpretação de um símbolo, sendo que sua leitura está diretamente 

vinculada ao contexto no qual o observador está inserido, bem como ao olhar que este 

lança sobre o objeto em questão. 

Compreendemos os museus de imigração como lugares de memória, na 

acepção de Pierre Nora (1993: 21), para quem “são lugares, com efeito, nos três 

sentidos da palavra, material, simbólico e funcional, simultaneamente, somente em 

graus diversos.” Para Nora, a “memória pendura-se em lugares como a história em 

acontecimentos” (Ibidem: 25), logo os lugares de memória – como são os museus de 

imigração alemã – além de serem socialmente construídos, consistem-se em 

mecanismos de perpetuação da memória (HALBWACHS, 2004). 

  Halbwachs (2004) mostra-nos como os lugares desempenham um papel 

fundamental na construção da memória coletiva. Para ele, os lugares que 
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percorremos nos fazem lembrar de fatos ocorridos no passado e, assim, contribuem 

para a construção da memória, evocando o passado. Quando uma comunidade elege 

seus lugares de memória, como a construção de um museu e a seleção das peças 

que o compõe, com forte presença de elementos étnicos – que passam a representá-

la – pode-se perceber os condicionantes que estão envolvidos. 

Já para Pollack (1989), os lugares de memória somente se constituem em 

espaço de preservação de uma memória se assim a comunidade os reconhece. 

Soma-se a isso a constatação de que, no caso dos museus de imigração, a criação 

desses lugares se associa diretamente ao período em que essas comunidades 

passam por transformações, como a chegada de migrantes de outras regiões do Rio 

Grande do Sul e o fenômeno da industrailização, impulsionado na região a partir da 

década de 1970. Esses museus constituíram-se enquanto espaços de salvaguarda 

de uma memória imigrante que não se queria “perder no tempo.” Nessa relação de 

forças, o imaginário (BACZKO: s/d) tem como um de seus pontos de referência – e de 

lembrança – os lugares de memória, na expressão de Nora, para quem “a memória 

pendura-se em lugares assim como a história em acontecimentos” (1993: 25). 

Já sobre a questão que envolve a lembrança, Le Goff (2003: 419) aponta para 

o fato de que a memória requer um exercício constante de atualização – processo que 

envolve diretamente a criação e manipulação dos espaços e dos objetos que 

constituem os museus da imigração na região. As exposições nesses lugares de 

memória contribuem para a manutenção e atualização de uma memória sobre o 

próprio grupo que a produziu e a preserva. 

Atentamos ainda para a relação existente entre esses conceitos – que 

fundamentam nossa compreensão sobre os museus de imigração – e as discussões 

sobre identidade, comprrendida nesse estudo como “uma construção social, de certa 

maneira sempre acontecendo no quadro de uma relação dialógica com o Outro” 

(CANDAU, 2012: 09). Para o antropólogo a memória – elemento indispensável da 

construção da identidade de uma comunidade – é “uma construção continuamente 

atualizada do passado, mais do que uma construção fiel do mesmo” (Ibidem, p.09). 

Assim, a criação e organização de um museu de história, são entendidas como um 

fenômeno social, no qual o passado da comunidade é redefinido, de acordo com os 
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interesses do presente, que nesse caso, nos parece estar diretamente associado à 

preocupação com a preservação dos traços identitários, que nesse caso, nos remetem 

a pensar nas questões da etnicidade – elemento que aparece como traço identitário 

fundamental nos museus dessas comunidades. 

Os museus – vale lembrar – através de suas narrativas, reafirmam os papéis 

sociais atribuídos às mulheres, no contexto da imigração. Procuram evidenciar “as 

profissões de mulheres” e que eram consideradas como “boas para um mulher” 

(PERROT, 2005, p.251). Como também nos ensina PERROT (2005, p.257) “há, de 

fato, as próprias mulheres, suas aspirações e suas representações, particularmente 

difíceis de conhecer, pois o discurso ideológico recobre palavras, formata seu ser 

social e até mesmo suas memórias”. Estes alementos nos fazem refletir criticamente 

sobre a expografia presente nos museus e sobre os papéis “desenhados” para as 

mulheres de origem alemã. 

Pensando na recriação dos lugares de memória, associados diretamente às 

funções femininas, a autora lembra que “Era na cozinha que minha avó [...] se sentia 

totalmente à vontade, dona da casa e das coisas” (PERROT, 2011, p.131). Diz ainda 

que “O quarto seria por excelência o lugar das mulheres, seu tabernáculo. Tudo 

concorre para encerrá-las aí: a religião, a ordem doméstica, a moral, a decência, o 

pudor, mas também o imaginário erótico [...] (Ibidem, p. 131). 

Neste contexto, etnia e gênero assumem uma dimensão de destaque, na 

medida em que os papéis – socialmente construídos e atribuídos às mulheres de 

origem alemã – são trabalhados e manipulados de tal forma, que as embiências 

materializam formas de pensar e representar as mulheres da zona de imigração 

alemã, que passam a ser patrimonializadas, no espaço museológico. 

Percebemos, ainda, que o patrimônio – e em nosso caso mais particular, o 

museu – funciona como um “aparelho ideológico da memória” (CANDAU, 2012: 158). 

Isso se explica em virtude do patrimônio da comunidade ser compreendido como um 

verdadeiro transmissor da memória do grupo, agregando valores, ideologias e formas 

de pensar, além é claro, de representar o passado dessa comunidade, que agora se 

encontra patrimonializado através das exposições produzidas nos museus. Sobre 

essa questão que envolve o patrimônio e sua produção, Candau afirma ainda que “a 
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história do patrimônio é a história da construção do sentido de identidade e, mais 

particularmente, aquela dos imaginários de autenticidade que inspiram as políticas 

patrimoniais” (Ibidem: 159). A lembrança dos tempos da Colônia e dos primeiros 

imigrantes alemães parece servir, nesse contexto, de suporte da memória, para se 

mostrar o quanto se prosperou e o quanto as comunidades de origem germânica 

prosperaram. Nelas, o trabalho da mulher ganha visibilidade. 

Buscando melhor fundamentar nossa análise, buscamos discutir os sistemas 

classificatórios que envolvem a produção dessas identidades, que em nosso caso 

apontam para necessidade de reafirmação da germanidade – compreendida como 

uma categoria que remete a identidade étnica compartilhada pela comunidade, que 

os remete a “lembrar e perpetuar” o passado imigrante. Sobre essa questão Giralda 

Seyferth (2011) se refere ao Deutschtum, que para ela expressa a germanidade, que 

seria uma espécie de laço identitário, que une os imigrantes e seus descendentes 

através da etnicidade. 

Woodward nos ajuda a entender essa questão, afirmando que as identidades 

são fabricadas através de um processo que envolve a marcação das diferenças 

(2014), que segundo ela ocorre através de sistemas simbólicos de representação. 

Segundo a autora, a identidade depende diretamente da diferença, na medida em 

que, a diferença simbólica ou social, se estabelece por meio de sistemas 

classificatórios, onde se definem aquilo que é nosso ou dos outros, ou entre aquilo 

que queremos mostrar e aquilo que queremos esconder.  

É fundamental considerar os espaços museológicos enquanto um elemento de 

grande importância para a o Patrimônio Cultural da imigração alemã no sul do Brasil. 

A criação e atualização desses espaços – portadores de uma historicidade particular 

e inseridos, cada um deles, no contexto de produção de suas comunidades – pode 

ser compreendido como uma necesssidade do próprio grupo, responsável por sua 

criação, na medida em que esse mesmo grupo procura “se fazer” representar nesses 

lugares de memória. 

Nessa perspectiva, podemos conceituar o Patrimônio Cultural como um 

conjunto de bens de natureza material e imaterial que, por sua vez, são considerados 

coletivos e preservados durante o tempo (MAIA, 2003). Há de se considerar também 
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que o Patrimônio cultural comporta, ainda, os diferentes costumes de viver de um 

povo, transmitidos de geração a geração e recebidos por tradição. Esses, para se 

tornarem um Patrimônio, precisam ser reconhecidos e compartilhados pela 

comunidade que os produzem – fenômeno que se torna evidente no processo de 

criação e eleição daquilo que irá constituir os museus da imigração alemã na região 

do Vale dos Sinos. 

Também Choay (2006, p.11), apresenta uma clara definição sobre o 

patrimônio, que pode ser compreendido como “um bem destinado ao usufruto de uma 

comunidade que se ampliou a dimensões planetárias, constituído pela acumulação 

contínua de uma diversidade de objetos que se congregam por seu passado comum”. 

Podemos considerar o patrimônio cultural como fruto da identidade de uma 

comunidade. Este representa, em última análise, aquilo que deve ser preservado, ou 

seja, o que não deve ser esquecido, ainda que, na maioria das vezes, atendendo aos 

interesses de determinados grupos que o manipula. 

O museu – compreendido como expressão do patrimônio – engloba, ainda, 

saberes, lugares e modos de fazer, que comunicam algo sobre a identidade de quem 

as produz, e que por sua, vez, são transmitidos através das gerações. Decorre daí 

que os hábitos e as tradições de uma comunidade nos dizem e revelam parte da sua 

cultura. Ainda, para Veloso (2006), o conceito de referência cultural ressalta o 

processo de produção e reprodução de um determinado grupo social e aponta para a 

existência de um universo simbólico compartilhado. 

Consideramos fundamental que “a questão da memória, da busca identitária e 

da apreensão do passado como patrimônio memorialístico apresenta-se como uma 

rica fronteira entre a História e o Turismo” (MENESES, 2004, p.15). Assim “a 

construção/invenção do passado como atrativo para quem viaja, parte de 

interpretações que são instrumentalmente inseridas no método da História, mas, 

também, por construções de caráter popular, lendário e mitológico” (Ibidem, p.15). 

Devemos considerar ainda que, de acordo com Meneses (2004, p.75) o museu 

é um lugar que toma como base três valores indissociáveis: O valor identitário, que 

considera o patrimônio como gerador constante de construção de imagens, 

significados e identidades; o valor econômico, que toma o patrimônio como gerador 
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de oportunidades econômicas; e o valor social, que defende que os projetos 

interpretativos devem gerar a melhoria da qualidade de vida da comunidade que 

administra esse patrimônio. 

Percebemos que os museus de imigração alemã da região, se articulam 

diretamente como espaços de potencialidade turística. Esse elemento faz com que os 

museus – compreendidos como parte de seu Patrimônio Cultural – sejam percebidos 

pelas próprias comunidades como espaços de desenvolvimento local e regional 

(VARINE, 2013), na medida em que podem atrair visitantes de diversos lugares, 

contribuindo com isso para a promoção do desenvolvimento econômico dos 

municípios. Ao mesmo tempo, esses lugares de memória da comunidade são espaço 

de preservação de sua identidade e também espaços em potencial para “se mostrar” 

parte das tradições herdadas dos imigrantes alemães que colonizaram a região e que 

são, em grande parte, ainda compreendidos como uma espécie de guia das suas 

ações no presente. Nessa perspectiva, observa-se que as tradições (HOBSBAWN, 

2008) herdadas dos imigrantes alemães fazem parte do cotidiano dessas 

comunidades. 

Esses elementos podem ser percebidos na medida em que encontramos uma 

forte preocupação em manter viva a fala da língua alemã, através do Hunsrik, que é 

praticado cotidianamente e da preservação de diferentes usos e costumes 

(THOMPSON, 2013), como as comidas, as músicas, a religiosidade e as festas, 

deixados pelos alemães que fundaram as comunidades no século XIX. A preocupação 

com a manutenção dos elementos étnicos, ligados à herança germânica na região, 

aparece como um elemento identitário que dá sentido e perpetua, através das 

gerações, o sentimento de pertencimento ao grupo étnico que deu origem às 

comunidades.  

Os museus, que acabam muitas vezes, espetacularizando (LLOSA, 2013), 

através de sua expografia, uma narrativa sobre a imigração alemã no sul do Brasil, 

atuam como difusores de uma representação/imagem sobre esse imigrante, que 

permite a (re)atualização da memória através da manipulação do imaginário, que por 

sua vez, contribui de forma decisiva na manutenção dos traços identitários atribuídos 

aos imigrantes alemães e seus descendentes. 
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AS NARRATIVAS VISUAIS NOS MUSEUS DE NOVA HARTZ E SAPIRANGA 

 

 Selecionamos para análise dois museus. Decidimos por tal recorte, 

considerando as especificidades de cada espaço. Partimos da definição proposta por 

Gonçalves (2009), para quem o museu-narrativa se constitui em um espaço de 

exposição, inserido em um espaço urbano, mas no qual a relação com o público ainda 

guarda marcas bastante pessoais. Esse é precisamente o caso dos museus de 

imigração que estamos analisando e nos quais observamos, de forma bastante 

evidente, uma relação muito próxima entre esses lugares de memória e a comunidade 

que o produz e o mantém vivo. Nessa relação interpessoal, “por meio da qual se dá o 

fluxo de trocas entre doadores e diretores de museus” (GONÇALVES, 2009: 178) é 

que ocorre a definição daquilo que será exposto e que, constituirá parte do material 

de expografia presente no museu. 

 É nesse contexto que iremos acompanhar o processo que o autor denomina 

como “invenção do patrimônio” (Ibidem: 179). De acordo com ele essa “invenção” – 

que consiste na seleção e organização – das exposições do museu, “vem 

acompanhada de valores, como autonomia e liberdade, assumidos por sujeitos 

individuais ou coletivos” (Ibidem, p.179). A partir disso é que analisamos dois museus 

que, apresentam características semelhantes quanto aos seus objetivos e forma de 

organização e seleção de sua expografia. 

 O primeiro é o Museu Municipal de Nova Hartz, criado pela Prefeitura Municipal 

em 1999, e que está localizado na área central do município e ocupa uma antiga 

residência, localizada na atual praça central da área urbana. Organizado a partir de 

diferentes ambientes, que respeitam a divisão original da casa, o museu apresenta 

um rico acervo, constituído de móveis, objetos e fotografias, que procuram evidenciar 

a presença dos imigrantes alemães na localidade. Dessa forma, o museu se 

apresente como um espaço de memória da imigração e tem como tema principal do 

seu acervo a imigração e a colonização alemã em Nova Hartz. 

 Na parte central do museu encontramos objetos que evidenciam o estilo de vida 

dos primeiros moradores, através dos móveis e utensílios domésticos que eram 
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utilizados desde o século XIX até meados do século XX, quando o desenvolvimento 

da indústria calçadista no município transformou radicalmente o estilo de vida de seus 

moradores. Podemos observar – como no exemplo na imagem abaixo – a mistura de 

elementos de diferentes épocas na expografia, que contam a trajetória de 

transformação da comunidade, através dos objetos. 

Notamos na constituição desse ambiente a preocupação em mostrar o 

ambiente da casa, que é constituído basicamente da cozinha – lugar de preparação 

dos alimentos, principal espaço social da casa e lugar da mulher, por excelência – no 

qual as pessoas se reuniam para realizar as mais diferentes atividades e celebrar seus 

usos e costumes cotidianos, que não se revela apenas através dos móveis e objetos, 

mas também da produção de bordados, feitos à mão e que contém dizeres, que 

revelam valores familiares compartilhados. Estes objetos revelam parte dos saberes 

e afazeres das mulheres, tidos como “coisas de mulheres”. 

  A associação de diversos elementos culturais aparece na imagem acima, na 

qual utensílios domésticos – utilizados no cotidiano das mulheres – aparecem em 

associação com uma cuia de chimarrão – um elemento típico da cultura gaúcha que 

foi assimilado pelos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul – e outros objetos do 

uso cotidiano da comunidade nos tempos que antecederam a chegada da energia 

elétrica e a modernização imposta pelo espaço urbano que se organizava a partir da 

década de 1950 em Nova Hartz.  

Neste contexto, o pano de parede bordado à mão pelas mulheres, aparece 

como um artefato que demonstra o trabalho doméstico desempenhado pelas 

mulheres, que além das atividades cotidianas, encontravam tempo para bordar e 

cuidar da ornamentação da casa. Aliás, o cuidado com a limpeza e a organização da 

casa é um dos aspectos bastante evidenciado através do museu, que procura imprimir 

a ideia de organização e cuidado com a casa como atividades diretamente ligadas ao 

gênero feminino. A mulher aparece, portanto, como elemento de destaque em 

ambientes que revelam suas atividades no espaço privado do lar.  

O espaço da cozinha e da quarto, são os espaços de maior visibilidade no 

museu, uma vez que ocupam a maior parte física e concentram um expressivo 

conjunto de objetos, que se associam a vida das mulheres. O cuidado com os detalhes 
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destes ambientes evidencia o trabalho desempenhado pelas mulheres, no espaço 

interno da casa. Nestes espaços, a mulher é representada como uma espécie de 

“rainha do lar”. Se no espaço público era seu marido quem comandava e tomava a 

maior parte das decisões, em casa – no lar – era ela, a mulher, a mãe, dona de casa, 

quem ocupava o lugar de centralidade. 

Outro elemento de destaque no museu é a exposição de fotografias e 

documentos ligados às atividades educacionais, festivas e religiosas da comunidade. 

Na imagem apresentada acima, observamos parte da história da comunidade, que se 

revela aos visitantes através de poses em atos cívicos, em atividades nas escolas e 

até mesmo na exposição do certificado de Ensino Confirmatório de um membro da 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana (IECLB). Neste espaço, a mulher também é 

representada através de sua religiosidade. 

Este aspecto, de caráter religioso, associado ao luteranismo – que 

naturalmente coexistia com o catolicismo romano – é um elemento de forte vinculação 

à etnicidade que constitui a comunidade, visto que a prática religiosa ligada à igreja 

luterana alemã é um traço identitário que distingue essa comunidade, nas quais a 

germanidade não se fazia presente. O museu, a partir de sua organização, procura 

demonstrar a preocupação dos imigrantes alemães e seus descendentes quanto à 

preservação dos valores identitários, que têm a família, o trabalho e a religiosidade 

como fundamentos que orientam as condutas e as ações coletivas da comunidade. 

O trabalho, representado através dos instrumentos, cuidadosamente 

organizados na exposição, busca valorizar as atividades desempenhadas na 

comunidade e que dessa forma dão destaque para a evolução do trabalho ao longo 

do tempo. Exemplo disso são as ferramentas utilizadas nas atividades agropastoris, 

que associam o passado desses imigrantes ao espaço rural. No mesmo ambiente, 

são apresentadas as novas tecnologias que surgiram ao longo do século XX, como 

as máquinas de calçado, as balanças e o primeiro computador que chegou ao 

município, na década de 1980. Neste espaço, o homem é quem ocupa lugar de 

destaque, estando os “ofícios de mulher” praticamente ausentes. 

A mistura de objetos que representam as atividades econômicas 

desenvolvidas, em diferentes épocas e contextos, pode ser compreendida como uma 
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tentativa de mostrar aos visitantes o progresso alcançado pelos seus moradores. As 

diferenças evidenciadas entre a chegada dos primeiros imigrantes e o tempo mais 

recente se apresentam como um forte elemento de valorização da coletividade, que 

através do trabalho e da preservação da cultura trazida pelos imigrantes alcançaram 

o desenvolvimento do município. 

O segundo lugar de memória que investigamos é o Museu Municipal Adolfo 

Evaldo Lindenmeyer – que presta homenagem ao ex-vereador da cidade e também 

descendente de alemães – que está localizado na área central de Sapiranga, no 

prédio da antiga estação férrea, conhecida como “Estação Sapyranga”, desativada 

em 1964. O museu foi criado pela Prefeitura Municipal em 1996 e tem como tema 

principal de seu acervo a imigração e a colonização alemã no município. 

Os ambientes do museu são constituídos por diferentes temáticas, que se 

dividem entre a casa do imigrante, a venda colonial e a evolução da economia no 

município. Além disso, o museu conta com uma pequena exposição de obras que 

retratam o episódio dos Mucker – único movimento messiânico ocorrido no Brasil em 

ambiente protestante e que foi liderado por uma mulher, Jacobina Mentz Maurer. 

Neste espaço, a mulher – Jacobina – é quem ganha relevo na história da imigração 

alemã. 

Assim, logo na entrada do museu, nos deparamos com a venda colonial que 

existiu na localidade, desde o século XIX e funcionava em uma edificação em estilo 

enxaimel. A venda, cuja imagem podemos observar acima, conta com diferentes 

objetos, que procuram contar parte da história da comunidade, em especial a 

economia de trocas de produtos, amplamente conhecida em toda região colonial 

alemã do Rio Grande do Sul. O espaço da venda representa – vale lembrar – parte 

do universo essencialmente masculino e público, no qual as mulheres praticamente 

não são representadas. 

Já a casa do imigrante é representada pela cozinha e pelo quarto do casal, que 

mostram parte do mobiliário e dos objetos de uso cotidiano desses imigrantes – 

retratando a evolução dos objetos ao longo do tempo – constituindo um conjunto de 

artefatos de diferentes épocas e contextos da história de Sapiranga. Neles as “coisas 
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de mulheres” ganham, mais uma vez relevo, na perspectiva de contar a história das 

mulheres na zona de imigração alemã. 

A mesa da cozinha e o banco onde todos se sentavam para fazer as refeições 

coletivamente, os utensílios domésticos, os panos de parede com dizeres em alemão 

– e de grande apelo religioso – e o mobiliário que constituía o quarto do casal são 

exemplos do patrimônio cultural da comunidade. Esses, por sua vez, remetem os 

visitantes, a lembrarem do tempo dos imigrantes alemães e de suas dificuldades 

frente ao novo ambiente da América. 

Objetos como formas para confecção de bolachas, doces em compotas, 

moedor de café e outros vários utensílios do cotidiano são colocados em relevo na 

exposição da casa, que demonstra também a preocupação com a organização das 

tarefas e a limpeza com o espaço da casa, que cabia principalmente à mulher. 

Percebe-se a vinculação do espaço doméstico da casa a presença da mulher, que 

além de cuidar da família, de ajudar seu marido nas atividades do campo, cuidava 

muito bem da casa – como uma forma de representação dos usos e costumes dessa 

germanidade. A cozinha e o quarto, nesse contexto, reproduzem formas de pensar e 

sentir as questões de gênero. 

Em Sapiranga aparece a preocupação com a representação do trabalho, que é 

apresentado ao visitante através da exposição que mostra a evolução do trabalho, 

desde os tempos da Colônia até o apogeu do calçado – elemento de destaque na 

evolução econômica do município e que se constitui a principal atividade econômica 

desenvolvida atualmente. 

Na área externa do museu, encontramos uma réplica da estrada de ferro, 

inaugurada em 1903 e que ligava Sapiranga a Porto Alegre. A presença da estada de 

ferro é uma compreendida pela comunidade como uma forma de representar o 

desenvolvimento econômico da localidade no final do século XIX, logo após o 

desfecho do conflito do Mucker, que encerrou em 1868, com a vitória das forças 

imperiais sobre o grupo liderado por Jacobina nas imediações do morro Ferrabraz. Os 

trilhos do trem procuram simbolizar o progresso alcançado pelos alemães.  

 

APROXIMANDO OS CONTEXTOS DA PESQUISA 
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 Percorrer os caminhos que compõe a produção das narrativas visuais sobre as 

mulheres nos museus da imigração alemã nos faz pensar sobre a complexidade que 

envolve a manipulação da memória e sobre os diferentes elementos que estão 

envolvidos nesse jogo de poder, que procura estabelecer uma representação sobre o 

passado – em espacial sobre as questões de étnicas e de gênero. A análise desses 

lugares de memória da imigração no Vale dos Sinos nos permitiu melhor compreender 

sobre os processos que operam nessa tentativa de registro do passado.  

Torna-se clara a intenção, por parte daqueles que produziram esses lugares de 

memória, de imprimir, através do tempo, uma memória, que faz lembrar a rusticidade 

desse passado imigrante em suas comunidades, ao mesmo tempo em que acabaram 

dando certa visibilidade às mulheres, muitas vezes negligenciada pela historiografia 

considerada tradicional e que exalta apenas o trabalho masculino na zona de 

imigração.  

A lembrança dos tempos difíceis – que marcaram os primórdios da imigração 

alemã – e a valorização de elementos simbólicos, materializados através dos objetos 

dos museus, ligados à família, ao trabalho, à religiosidade e a busca do ideal de 

prosperidade, se mostraram evidentes nas narrativas analisadas. As mulheres 

desempenharam diferentes papéis, nesse contexto, na medida em que são 

representadas especialmente no espaço doméstico, ou seja, desempenhando 

atividades fundamentais para o provento da família, da criação dos filhos, do cuidado 

com a casa e da exaltação de seus saberes e afazeres. Estes ofícios, considerados 

como “trabalho de mulheres”, ainda que condicionados à questão de gênero, 

permitem dar certa visibilidade à presença das mulheres na zona de imigração alemã 

no sul do Brasil, rompendo com décadas de silêncio na história (PERROT, 2005).  

Os museus, enquanto lugares que suportam lembranças e difundem imagens 

são, sem dúvida, um espaço de discussão acerca dos interesses e motivações que 

levam essas comunidades a buscarem, incessantemente, (re)enquadramentos de 

suas memórias. Nesses enquadramentos, as mulheres, acabam sendo, 

inevitavelmente, enquadradas dentro de certos padrões culturais, que as colocam, 
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essencialmente no espaço doméstico do lar, condicionadas ao espaço privado e 

controladas, na maioria das vezes, pelo poder da dominação masculina. 
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“MENINAS QUE QUEREM AJUDAR A FAMÍLIA” - AS QUE VÃO, OS QUE FICAM 

E AS REDES DE CUIDADO E DE AFETIVIDADE TRANSNACIONAIS 

 

Elisa Hipólito do Espírito Santo2 

 
Resumo: 
A partir da pesquisa em andamento em salões de beleza de mulheres imigrantes 
africanas em São Paulo, busca-se refletir entorno das redes de sociabilidade, 
afetividade e de cuidado transnacionais. Ao passo que reforça a importância de uma 
visão multifacetada das dinâmicas migratórias, sobretudo se atentando aos regimes 
de diferença de gênero e raça. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Imigração; interseccionalidade; sociabilidade.  
 
INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo parte de uma pesquisa em desenvolvimento, uma etnografia 

com cabelereiras imigrantes negras3 provenientes de países africanos, em salões de 

beleza afro localizados na Galeria do Reggae, em São Paulo.  

Os salões afro ou étnicos4 surgem como um lócus propício para as reflexões 

que me proponho, Bell Hooks (2005) retrata esses espaços e as emoções envolvidas 

no trato do cabelo de mulheres negras, ela denomina esse processo de rito de 

iniciação da condição de mulher. Não só de iniciação, mas também um rito de 

intimidade, em que amigas e familiares, mães, tias e irmãs, se encontram em um 

momento regado a muitas conversas, risos, comidas e músicas, no qual mulheres 

negras, mesmo as que não possuem um alto grau de intimidade, podem se encontrar 

e conversar umas com as outras, ou simplesmente escutar a conversa. São locais de 

sociabilidade e de aumento da consciência, onde se compartilham histórias, fofocas, 

lamúrias e problemas. São espaços de acolhimento e renovação de espírito. Para 

 
2 Mestranda em Antropologia no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade 
de São Paulo. Email para contato: elisahipolito13@gmail.com 
3 Durante todo o artigo utilizo o termo “interlocutoras” ao invés dos nomes próprios para manter o 
anonimato. 
4 Há uma oscilação entre a utilização do termo salão étnico ou afro, que segundo Gomes (2008) se 
relaciona a uma perspectiva mais ampla, de tentativa de conciliação das marcas identitárias com as 
mudanças no campo das relações raciais, que não deixam também de ser atravessadas pelos 
interesses do mercado e a trajetória histórica e política da questão racial no Brasil. Entre as cabelereiras 
e as frequentadoras brasileiras e imigrantes há o predomina da nomeação salão afro por isso no 
presente trabalho irei utilizar esse termo. 
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algumas é também o local de descanso, sossego e silêncio, em que não é necessário 

satisfazer as exigências dos filhos e dos homens.  

Em salões frequentados majoritariamente por mulheres negras imigrantes, 

entre cabelos e “papos de salão” - apesar do caráter que a princípio pode parecer 

lúdico - surgem intensas reflexões sobre o fluxo migratório, a família (daqui e de lá), 

afetividade, trajetórias, cuidados e a construção de sociabilidades pautadas no 

compartilhamento de informações e estratégias de permanência no país. Assim como 

também surgem redes de ajuda para lidar com as privações e discriminações sofridas 

relacionadas ao status de serem mulheres negras imigrantes africanas. 

 
 
Tínhamos um mundo no qual as imagens construídas como barreiras entre a 
nossa identidade e o mundo eram abandonadas momentaneamente, antes 
de serem reestabelecidas. Vivíamos um instante de criatividade, de mudança 
(HOOKS, 2005, p. 2). 
 
 

A partir dessa etnografia busco um olhar multifacetado para a circulação 

transatlântica de pessoas, dinheiro e produtos, principalmente ao dialogar com os 

estudos de feministas negras e dos marcadores sociais da diferença. Atentando que 

as categorias de raça, gênero, nacionalidade, classe e religião estão imbricadas e não 

operam isoladamente, produzindo, reforçando e/ou transformando as possibilidades, 

experiências e o modo como se migra. Reafirmando ainda a importância não só da 

feminilização, mas também da racialização das dinâmicas migratórias.  

 

A GALERIA DO REGGAE E SEUS SENTIDOS E CORPOREIDADES  

 

Em 2016 eu estava a passeio por São Paulo, andando perdida pelas ruas 

centrais da República, região central da cidade, entrei na rua 24 de maio e  a presença 

de várias mulheres negras no entorno de uma galeria me chamou atenção. Algumas 

com turbantes e amarrações na cabeça, outras com belíssimos cabelos soltos, lisos 

e encaracolados reluzentes. As tranças não eram como as que eu geralmente vejo 

em outras mulheres negras brasileiras, ou as que cabelereiras geralmente faziam em 

meus cabelos: tranças longas, pretas e soltas. Eram tranças de cores fortes, algumas 

bem grossas e outras extremamente finas, que faziam verdadeiras complicações e 
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tramas na cabeça. Denise Cruz (2012, 2017) ao realizar seu campo relacionado às 

emoções e sentimentos despertados em mulheres negras moçambicanas e brasileiras 

ao lidar com cabelos crespos, afirma que as mulheres moçambicanas realizam 

verdadeiras complicações e tramas nas cabeças de outras mulheres. O termo 

complicações é utilizado para se referir a um valor estético, tê-las na cabeça é possuir 

o penteado mais sofisticado, uma espécie de ostentação, com tramas que confundem 

aquele que vê e que o faz ter dúvidas da maneira como foram realizadas. O 

observador fica confuso uma vez que ele não consegue acompanhar os caminhos que 

as tranças percorreram para criar aquele efeito visual. E a cabeça assume relevância 

em relação ao restante do corpo, chama a atenção para si. (CRUZ, 2017) 

Não só a cabeça me chamava atenção no primeiro momento, essas mulheres 

também estavam vestidas com roupas de cores vibrantes, com acessórios, brincos, 

pulseiras e relógios, algumas que pareciam ser mais velhas usavam lindos vestidos e 

batas de tecido africano5. Havia também a presença de crianças, a maioria eram 

meninas, de diferentes idades, que corriam e brincavam pela calçada enquanto 

interagiam com os transeuntes.  As mulheres adultas ficavam sentadas em 

banquinhos ou caixotes, trançando, colocando ou tirando apliques de cabelo em 

outras mulheres; vendendo vegetais, verduras, legumes e raízes; conversando e 

rindo; e principalmente, chamando outras mulheres negras que por lá passavam. 

Menina, menina, minha linda. Quer trançar? Venha cá!  O português com um sotaque 

forte já confirmavam a minha desconfiança inicial, eram mulheres imigrantes.  

 Curiosa e sem entender muito bem onde eu estava e o que tudo aquilo 

significava continuei seguindo a rua e por acaso encontrei a Galeria Presidente, 

conhecida popularmente como “Galeria do Reggae” ou “Galeria Black”, próximo à 

 
5 Utilizo o termo “tecido africano” como uma categoria nativa, já que é assim que muitas brasileiras e 
as minhas interlocutoras africanas, o comércios e os sites brasileiros os chamam. Entretanto é 
importante expor que há uma diversidade de tecidos e vestimentas nos diferentes países do continente 
africano, e de acordo com a região, a utilização de determinado tecido, amarração, cores e vestimentas 
pode indicar marcas identitárias. A sua utilização não é algo uniforme e comum entre os imigrantes que 
frequentam a galeria e a região central da cidade. Como é afirmado por Adji Ba, senegalesa de 41 anos 
e vendedora de tecidos e outros artigos da região da República, em São Paulo, que acredita que hoje 
é raro ver um homem com trajes típicos. "Há uma necessidade se incluir no ocidente, então, muitos 
deixam de lado a cultura. Não saio sem meu turbante" (VILLALOBOS, 2019) Disponível em: 
https://saopaulosao.com.br/nossas-pessoas/1401-imigrantes-africanosnas-ruas-de-sp-revelam-
diversidade-de-estilos.html. Acesso em 20 de março de 2020.  

https://saopaulosao.com.br/nossas-pessoas/1401-imigrantes-africanosnas-ruas-de-sp-revelam-diversidade-de-estilos.html
https://saopaulosao.com.br/nossas-pessoas/1401-imigrantes-africanosnas-ruas-de-sp-revelam-diversidade-de-estilos.html
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“Galeria do Rock”. Logo na fachada são perceptíveis as semelhanças arquitetônicas 

entre elas. Mas o que realmente chama atenção são as diferenças - que vão além do 

nome e da falta de manutenção que a primeira recebe – que se assentam, 

principalmente, no seu público frequentador. 

Na Galeria do Reggae há uma presença massiva da população negra, por isso 

ela também é nomeada “Galeria Black”. Há mais de 50 anos ela é reconhecida como 

um reduto da população negra paulistana e boa parte do comércio é voltado para a 

cultura negra6, com lojas de discos especializadas em reggae, soul, blues e rap, lojas 

de roupas, de artigos para a prática de capoeira e salões de beleza afro, 

especializados em penteados e manipulações no cabelo crespo. Ao subir os andares, 

o número desses estabelecimentos aumenta, assim como o público, que fica cada vez 

predominantemente negro. Entretanto, nessa minha primeira incursão à galeria, a 

cada andar que eu subia, todos os meus sentidos eram constantemente acionados 

pelo desconhecido. 

 A audição ao escutar as músicas dentro dos estabelecimentos e línguas 

faladas que eu não reconhecia; o olfato ao sentir cheiros e aromas de temperos e 

comidas feitas em alguns bares e restaurantes que ficam no seu último andar; a visão 

logo antes de entrar na galeria, ainda na rua, e nos seus corredores ao avistar as 

mulheres com tecidos, roupas, cabelos e penteados com cores, tamanhos, formatos 

e modelos que não me eram familiar, além dos panfletos nas paredes dos corredores, 

em português, inglês e francês, anunciando festas, palestras, cultos religiosos e até 

comunicado de falecimentos de algum ente da comunidade, tal como um obituários; 

o paladar ao me aventurar em viagens gastronômicas ao provar alguns alimentos 

vendidos nas pequenas mercearias; e posteriormente, já com o campo estabelecido, 

o tato foi ativado. Já que além de pesquisadora, ou para assim continuar sendo, 

também me tornei uma cliente de minha interlocutora. Ou seja, essa minha primeira 

incursão já anunciava, antes mesmo que eu tivesse um campo ou uma pesquisa 

 
6 Utilizo o termo “cultura negra” também como uma categoria nativa e não como um instrumento 
analítico. Isso tendo em vista que, como é afirmado por Livio Sansone (2002), “cultura negra” pode ser 
definida como uma espécie de subcultura de pessoas afrodescendentes dentro de um sistema social 
que enfatiza a cor, ou a descendência a partir da cor, como um critério válido de diferenciação ou 
segregação das pessoas. Entretanto, a “cultura negra” não é algo fixo, muito menos um todo 
abrangente, porque é por definição sincrética e resultado de relações sociais entre grupos racialmente 
definidos como “brancos” e “negros”. 
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estabelecida, que esse trabalho, além de invocar minha subjetividade, seria também 

uma experiência fortemente corporificada. Estar naquele ambiente era me confundir 

se eu ainda estaria realmente no Brasil, uma experiência que transportava todos os 

meus sentidos para o além-mar, uma experiência translocal. 

 

AS IMIGRAÇÕES E OS MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA 

 

As imigrações internacionais, segundo Bas´ilele Malomalo (2015), se 

contextualizam no aumento do desenvolvimento tecnológico e da constituição de 

mercados globais, as distâncias se encurtaram e as redes de conexão entre lugares 

se tornaram mais densas. Esse movimento modifica e afeta as sociedades 

contemporâneas, as tornando cada vez mais plurais e gerando importantes processos 

de socialização.  

Entretanto, para contextualizar o campo das migrações na área da 

antropologia, recorro à antropóloga Andréa Lobo (2018), que realiza uma breve e 

importante sistematização refletindo entorno das três abordagens que marcariam os 

estudos migratórios nas ciências sociais. A primeira se relaciona a um recorte 

utilitarista que focava nos fatores de atração e expulsão no contexto de 

desenvolvimento nacional, reduzindo as possíveis causas do movimento ao sujeito e 

não às estruturas produtoras de desigualdade. Posteriormente, esses estudos 

passam a se interessar nas migrações laborais e nos fluxos de refugiados, dentro de 

um sistema econômico capitalista mundial e de uma relação entre centro e periferia. 

A figura do imigrante então é tida como um problema tanto no país destino, quanto no 

país emissor que se vê impossibilitado de reter seus recursos humanos7. Entretanto a 

objeção dessa abordagem é que, ao contrário do primeiro momento, esses estudos 

perdem a dimensão dos sujeitos e suas possibilidades de agência. 

Por último, o terceiro momento, segundo a autora, nasce na crítica aos dois 

anteriores, percebidos como um processo fragmentado, hierárquico, unidirecional e 

 
7 Apesar das problemáticas relacionadas aos fatores de repulsa das pessoas dos seus países de 
origem, elas acabam se tornando personagens importantes dentro do fluxo de capital internacional. 
Principalmente ao pensarmos as remessas financeiras, ou seja o envio de dinheiro para familiares em 
seus países natais. Irei abordar brevemente sobre essas remessas na próxima parte. 
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dual, ou do imigrante ou do emigrante. Esse novo enfoque passa a levar em 

consideração a circulação não só de pessoas, mas também de bens culturais, 

informações e ideias. Assim a partir dos anos 1990 surge como noção básica o 

conceito de espaço social transnacional e a percepção de que os movimentos 

transnacionais não se reduzem a uma viagem de partida e outra de regresso, mas em 

múltiplos fluxos e conexões (LOBO, 2018). 

Esses sujeitos deixam de ser vistos como pessoas que abandonaram os seus 

velhos padrões de vida nos países de origem para adquirirem, dolorosamente, o 

aprendizado de uma nova língua e cultura, são sujeitos com trajetórias complexas. 

Sendo assim, esses estudos passam a se ater a uma estrutura analítica transnacional 

que englobe estes novos imigrantes cuja identificação de pertencimento é fugidia – 

com envolvimentos simultâneos na vida social e política de mais de um estado-nação, 

“pessoas com os pés nas duas sociedade” (BASCH; SCHILLER; BLANC (1994). apud 

LOBO (2018)). A escritora Igiaba Scego ([2010] 2018) nos apresenta essa situação 

perfeitamente ao se questionar se era negra e italiana, negra e somali, ou ainda se 

seria afro-italiana, ítalo-africana, segunda geração, meel kale ou negra sarracena, 

mas concluindo que “Sou encruzilhada, eu acho. Uma ponte, uma equilibrista, alguém 

que está sempre no limiar e nunca está. No fim, sou somente a minha história. Sou 

eu e meus pés. Sim, os meus pés” (Scego, p.29, 2018 [2010]). Igiaba Scego é uma 

escritora formada em Literatura Moderna e fruto da diáspora, que nasceu em Roma, 

mas tem origem somali. Em seus livros ela aborda sobre a diáspora, imigração e 

cultura africana. No livro “Minha casa é onde estou” a autora, junto a um irmão e um 

primo, tenta reconstruir a memória familiar de Mogadíscio na Somália, cidade que sua 

família morava antes de migrar para Itália. Entretanto ao realizar essa recuperação, 

ela percebe que não conhecia aquela cidade e que na realidade a sua Mogadíscio é 

Roma. A cidade em que nasceu, cresceu e cultiva uma relação complexa de amor e 

ódio, por ser do país que colonizou o seu país natal e que gerou uma “ferida purulenta” 

que até hoje está em busca de cura. Ela cria então uma topografia afetiva de Roma, 

sua Roma, nos trazendo memórias pessoais e coletivas dos somalis diaspóricos. 

Um dos pontos que considero essencial dessa nova abordagem são as 

reflexões que dão ênfase aos sujeitos, suas agências e capacidades de reinventarem 
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e dar novos significados aos processos migratórios. Mas que também pensam a sua 

pluralidade, as relações de gênero e de poder. Nas últimas décadas, graças aos 

estudos culturais, decoloniais, dos marcadores sociais da diferença e dos feminismos, 

passamos a ler e produzir cada vez mais sobre interseccionalidade, pertencimentos, 

agência, identidades múltiplas, identidades situadas, fronteiras porosas e flexíveis e 

um mundo em permanente fluxo.  

E dentro desse contexto surge o interesse pelo estudo da migração feminina, 

que tem o seu início a partir de constatações de um volume significativo de mulheres 

em um fluxos migratórios onde predominavam homens, ou ainda, pela captação de 

fluxos migratórios essencialmente femininos, que pareciam ter como único motivador 

a reunificação de lares, a ida ao encontro de seus maridos que emigraram primeiro. 

Roberta Guimarães Peres e Rosana Baeninger (2012) refletem a necessidade de um 

debate teórico e metodológico no âmbito dos estudos de gênero sobre a migração 

feminina, e aqui eu acrescento a necessidade também que os estudos de migração e 

mobilidade pensem o marcador social de gênero, afim de não só realizar uma análise 

quantitativa, mas tornar visível esse movimento de mulheres e mostrar os seus 

padrões, causas, experiências e impactos. 

Entretanto se torna necessário contextualizar o debate e pensar na própria 

imigração africana. Ercílio Langa (2020), ao estudar mulheres imigrantes africanas no 

Ceará, afirma que elas eram minoria entre os imigrantes africanos e essa situação 

reflete a existência de sistemas patriarcais e de desigualdades de gênero em suas 

sociedades de origem. Porém, o autor reitera que isso não justifica o fato dos estudos 

sobre comunidades de imigrantes de origem africana e populações diaspóricas 

continuarem focados em homens e negligenciando a condição das mulheres locais ou 

em trânsito, sejam elas imigrantes ou refugiadas, e muito menos ignorar suas 

demandas por educação, trabalho, gênero, sexualidade, etc. (LANGA, 2020). 

Felizmente, além de Ercílio Langa, também temos Juliana Dias (2000), Andrea Lobo 

(2007), Iolanda Évora (2003), Marzia Grassi (2007), Claudia Bongianino (2012) entre 

outras pesquisadoras, que se atentam ao fluxo de mulheres africanas, principalmente 

que emigram de Cabo Verde, e todas as nuances econômicas, sociais, culturais e 

sexuais por trás desses fluxos. Mas ainda é um campo de estudo em construção. 
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Alice Queiroz Telmo Romano e Adolfo Pizzinato (2019) realizam uma pesquisa 

documental dos estudos publicados na temática migração feminina para o Brasil, em 

uma perspectiva interseccional, relacionado às questões de gênero, raça/etnia e 

classe. E chegam à conclusão que apesar do crescente número de pesquisas entorno 

desses marcadores nos fluxos migratórios, poucos os levam em consideração de 

maneira interseccional. 

 
 
Alguns dos estudos analisados destacaram de maneira similar as categorias 
abordadas. No entanto, nesses trabalhos, percebeu-se a falta de articulação 
entre as categorias, como se percebe em estudos intersecionais, com o 
intuito de dar maior visibilidade aos aspectos vulneráveis ou potenciais que 
poderiam surgir dessas interseções. Compreendemos que um olhar 
intersecional sobre os marcadores descritos possibilitaria uma análise mais 
profunda da situação das mulheres migrantes, pois combinar raça e gênero 
ou etnia e gênero nos mostra interseções que diferem de olhar para a 
categoria mulher, negra, imigrante em separado (Telmo Romano, Alice 
Queiroz y Adolfo Pizzinato, 2019, p. 210). 
 
 

O que as autoras denunciam é algo que feministas negras e interseccionais 

construíram e ainda constroem: a importância de pensar os marcadores sociais da 

diferença articulados. Partindo do conceito de interseccionalidade da autora Kimberlé 

Crenshaw (2002), essa concepção ganha força nos estudos acadêmicos e nos grupos 

de mulheres a partir da década de 90, e se refere à associação de sistemas múltiplos 

de subordinação,   

 
 
A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar 
as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais 
eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o 
racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas 
discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições 
relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras (CRENSHAW, 2002, 
p.177). 
 
 

A ideia associada ao conceito de interseccionalidade é algo que Lélia Gonzalez, 

intelectual negra brasileira, desde a década 80 já difundia em seus escritos e 

palestras, influenciando grandes outras intelectuais negras como Ângela Davis. Lélia 

Gonzalez (1988) afirmava que o feminismo latino-americano delimitou a sua luta ao 

conceber o conceito de capitalismo patriarcal como base da opressão sofrida pelas 

mulheres. Ao se discutir sobre outros marcadores, como a sexualidade, ele abriu 
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espaço para grupos discriminados pela sua orientação sexual. Entretanto, ao contrário 

dos Estados Unidos, esse movimento não se abriu para se discutir a questão racial, 

por mais que o racismo, assim como o machismo, parta das diferenças biológicas para 

se estabelecerem como ideologias de dominação. Ou seja, o feminismo latino-

americano falha ao desconsiderar o nível racial de suas discussões, pois acaba por 

cair em um discurso tipicamente masculinizado e branco. 

Na mesma linha argumentativa, a intelectual feminista chicana Ochy Curiel 

(2007), se baseando na crítica pós-colonial, afirma que as feministas racializadas 

desde os anos 70 criticam o poder patriarcal e capitalista pensando a imbricação de 

diversos sistemas de dominação como o racismo, o sexismo, a heterormativinade e o 

classismo, mas que em alguns setores, como no âmbito acadêmico e político, esses 

discursos se fazem de posições também elitistas e até mesmo masculinas e 

androcêntricas. 

Curiel então propõe retomar propostas feministas racializadas que 

enriqueceram a prática feminista e servem para ampliar a discussão envolta do tema 

de colonialidade. São essas feministas que respondem o paradigma da modernidade 

universal – homem branco heterossexual – e que a partir das suas subalternidades e 

experiências situadas, impulsionam um novo discurso e uma prática política crítica e 

transformadora. A autora utiliza dos exemplos das contribuições de mulheres 

racializadas da América Latina e do Caribe, assim como de movimentos como o Black 

Feminism, com a interrelação de categorias como raça, sexo, classe e sexualidade 

como marcas das sociedades pós-coloniais; e o feminismo chicano nos Estados 

Unidos, que propõem uma política de identidade híbrida e mestiça, com o pensamento 

fronteiriço e a reflexão de limitações das identidades essencialistas e autenticas; como 

ferramentas contra o colonialismo a partir de uma visão materialista, antirracista e 

antissexista, para entender que o gênero não é uma categoria universal, estável e 

descontextualizada. 

Ao pensar o marcador social da raça, recorto para pensar algo específico que 

é a estética, corporalidade negra, o cabelo, ao contrário de estudos que pensam os 

regimes de diferença e suas violências, privações e vulnerabilidades. Mas nesse 

artigo meu objetivo é outro, opto por abordar a subjetividade e a sua potência, a 
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afetividade, o cuidado e as relações familiares. O trânsito internacional feminino tem 

demonstrado ser multifacetado, autônomo e influenciado por motivos econômicos, 

laborais e estudantis. Irei focar no trânsito por finalidades econômicas e laborais, já 

que é a situação das minhas interlocutoras. Emigra-se com o intuito de conseguir uma 

melhor oportunidade de emprego, para enviar remessas em dinheiro aos pais e 

familiares, ou para conseguir uma formação que garanta uma situação financeira no 

futuro mais confortável, para si e para sua família.   

 

“MENINAS QUE QUEREM AJUDAR A FAMÍLIA” - AS QUE VÃO, OS QUE FICAM 

E AS REDES DE CUIDADO E DE AFETIVIDADE TRANSLOCAIS 

 

Minhas interlocutoras de pesquisa migram desde novas, sobretudo com a 

finalidade de trabalho e de cuidado.  Inicialmente saíram da República Democrática 

do Congo rumo à Angola para auxiliarem uma de suas irmãs que tinha acabado de 

ter um bebê e as convidou. Elas acharam melhor ir para ajudá-la com o recém-

nascido. Tanto a mudança para Angola quanto, posteriormente, a vinda para o Brasil, 

estão relacionadas ao ato de cuidar e de ajudar a família, e estão dentro de uma rede 

de indicações, contato e apoio, como é nominada por Claudia Bongianino (2012) ao 

pesquisar cabo-verdianas na Itália. Essas redes possibilitaram, e ainda possibilitam, 

o trânsito em si, elas incentivam e facilitam o deslocamento, a inserção relativamente 

rápida no outro país, oportunidades no mercado de trabalho ou na aprendizagem 

profissional e no estudo, e ainda podem representar um auxílio financeiro inicial de 

sobrevivência aos recém-chegados.  

Esses deslocamentos estão, sobretudo, relacionados à esfera do cuidado.  

Fernando Rodrigues e Almudena Maisonave (2013) afirmam que a feminização da 

migração é um processo social, político e cultural ligado diretamente à globalização 

dos cuidados. Esse cuidado acontece em dois âmbitos, o cuidar do outro distante8 de 

si - já que muitas dessas mulheres imigrantes estão empregadas em trabalhos 

domésticos, como faxineiras, babás, cuidadoras de idosos, ou o cuidado no mercado 

 
8 Nesse caso o distanciamento que estou levando em conta não é necessariamente a distância física, mas sim o 

distanciamento afetivo e o distanciamento temporal, ainda refletindo segundo Fabian (2013). 
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da beleza, como é o caso pesquisado. Jaqueline Bertoldo (2018) constata que as 

mulheres nos fluxos migratórios acabam inseridas em nichos de trabalho 

historicamente destinados às mulheres, como o serviço doméstico, e analisa as 

múltiplas vulnerabilidades que essas profissionais estão sujeitas no país, refletindo 

entorno das desigualdades de gênero, classe social e raça. A autora traz um dado da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) do ano de 2015, em que dos 244 milhões 

de migrantes internacionais9, 150,3 milhões estão no mercado de trabalho e quase 

metade são mulheres. Em nível global, existem 67,1 milhões de trabalhadores 

domésticos, dos quais 11,5 milhões são migrantes internacionais. Sendo assim, os 

migrantes representam 17,2% de todos os trabalhadores domésticos do mundo 

(BERTOLDO, 2018). 

Mas a esfera do cuidado continua também nos países natais, o cuidar do outro 

que lhe é próximo: a sua família. Como é afirmado por Denise Pimenta (2019) - que 

pesquisou a relação entre a pandemia do ebola, o gênero e o ato de cuidar - a mulher 

é construída socialmente dentro dessa esfera do cuidado, como se essa relação fosse 

óbvia e dada. Entretanto essa relação não é marcada só de afetos e sentimentos 

nobres, ela também é permeada de riscos e perigos. O cuidado, entendido como 

decorrência do “amor”, é um fardo que recai sobre as mulheres. Trata-se de um ônus 

cultural de uma existência feminina (PIMENTA, 2019). 10 

O cuidado é à distância, mas se concretiza principalmente através dos retornos 

econômicos, o envio das remessas de parte dos salários com o fim de garantir a 

educação, saúde e acesso a bens materiais essenciais e simbólicos aos familiares 

que ficaram. Essa relação garante então um status de obrigação familiar. 

 
 
Por que o Brasil mudou, estou pensando em sair do Brasil. O dólar está 
subindo até oh... que a gente manda dinheiro na África e como o dólar está 
subindo não tem como mandar dinheiro para mãe, para pai, não tem como, 
tem que ir para um país que esteja bom neh. Mandar dinheiro para ajudar a 
família (Trecho da entrevista realizada em novembro de 2019). 
 
 

 
9 Dado do departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas – 2015. 
10 Inicialmente eu não pensaria no cuidado na perspectiva de um contexto pandêmico, mas diante das trágicas 

circunstâncias atuais, se torna necessário refletir também sobre os impactos que a pandemia tem ou pode ter nesse 

cuidado. 
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A circulação de dinheiro causa impactos políticos, midiáticos e econômicos 

tanto para os países de destino dessas imigrantes, que trabalham e juntam dinheiro 

objetivando enviá-lo para os familiares, quanto para os países de origem que são os 

países destinatários desse envio de remessas. Fernando Rodrigues e Almudena 

Maisonave (2013) ainda demonstram que há estudos que analisam os padrões de 

gênero no envio, recepção e gestão dessas remessas e que afirmam que elas podem 

ser um veículo para transformar as relações entre homens e mulheres, já que os 

dados disponíveis expõem que as mulheres enviam uma maior porcentagem de suas 

receitas em comparação com os homens. A espera de se receber altas remessas, 

deposita sobre essas mulheres, e o próprio ato de imigrar, grandes expectativas, já 

que o êxito de estar com uma condição de vida próspera é estendida também para os 

seus laços familiares no país de origem. 

Uma de minhas interlocutoras diz que chegou ao Brasil quando a economia 

estava boa, havia muitas oportunidades de emprego, “um tempo que o Brasil estava 

muito bom”, ela disse. Já a outra relatou que quando chego ao país a situação estava 

um pouco melhor do que a situação atual, “estava melhorzinho, mais ou menos, hoje 

o Brasil está quebrado”.  Diante desse contexto econômico e político de crise, ela 

afirmou não querer continuar aqui, “quero sair do Brasil, o dólar está subindo e tenho 

que mandar dinheiro para a África”, preferindo se deslocar para um país em que a 

situação econômica esteja melhor e que consequentemente ela possa continuar 

enviando dinheiro para a sua família. Ela me deu o exemplo de uma amiga que 

emigrou para o Canadá, há menos tempo que ela, e que já conseguiu construir uma 

casa para a mãe, “estou pensando ir para o Canadá”. O deslocamento é movido então 

pela busca de melhores situações econômicas e o encontro de pessoas, e é marcado 

por ser feminino e negro. Um movimento incerto, e às vezes infinito, em que as 

escolhas das futuras casas-cidades só pertencem ao futuro ou às oportunidades que 

melhor poderão ser aproveitadas. 

Ainda é importante abordar que esse movimento também dá origem a outras 

estruturas familiares. Inicialmente durante o campo eu tinha compreendido que as 

minhas interlocutoras eram irmãs, ao perguntar para afirmar o que eu achava, me 

disseram que não. Fiquei confusa e perguntei o que elas eram, elas demoraram um 
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pouco para me responder e disseram que uma era tia da outra. Em outra situação em 

campo elas reafirmaram serem irmãs. Foi quando então percebi que as práticas, 

noções e concepções de família ganham dimensões para além da consanguinidade. 

Constrói-se e se fazem famílias, surgindo redes de relações que parece ser 

proveniente de um parentesco alargado, que inclui parentes que nasceram e ainda 

estão na República Democrática do Congo, em Angola e outros que já imigraram, para 

o Brasil, Canadá e outros países da Europa. 

Nascem estruturas familiares transnacionais, aquelas cujos membros vivem 

todo, ou a maior parte do tempo separados, apesar deste fato, mantêm-se unidos e 

criam um sentimento de bem-estar coletivo e de unidade que atravessa fronteiras 

(Rodrigues & Maisonave, 2013). A dimensão mais significativa dessa definição, 

segundo os autores, é que essas famílias passam a ter uma natureza relacional 

baseada na reconfiguração do conceito da presença física dos seus membros. 

Durante o campo é comum ver as mulheres com seus celulares, falando em suas 

línguas por vídeochamada com outras mulheres durante horas, enquanto trançam e 

manipulam os cabelos das clientes. Com o contexto da pandemia a minha 

comunicação com elas têm sido através de conversas esporádicas pelo Whatsapp, e 

comecei a perceber o quanto elas utilizam os stories11 do aplicativo para veicular fotos 

dos seus filhos, de sua mãe e outros parentes que não estão no Brasil. Assim, apesar 

de perto e longe terem uma dimensão espacial, eles passam a não ter uma ligação 

estrita à distâncias ou à proximidade física. Como é elaborado por Trajano Filho 

(2010), os lugares perdem a necessidade de ter uma concretude e se transformam 

em redes imaginadas sob a forma de campos comunicativos cujo alcance é limitado 

pelas tecnologias de comunicação disponíveis [...] (TRAJANO, 2010, p. 19). 

 
 
Nesse contexto, salta aos olhos a importância das tecnologias 
da voz e da imagem (ou seja, o telefone, o celular, a fotografia e 
a internet), pois elas ajudam a criar uma simultaneidade 
espacial, por meio da criação de uma temporalidade comum, 

 
11 Story é o nome dado a uma ferramenta de aplicativos como o Whatsapp e o Instagram, em que é 
possível postar fotos e vídeos que ficam visíveis para os seus contatos durante um tempo limite de 24 
horas. 



 

54 

 

permitindo que pessoas ausentes fisicamente se façam 
presentes emocionalmente (BONGIANINO, 2012, p. 268). 
 
 

Em uma das entrevistas marcadas, me perguntaram se poderiam levar sua 

sobrinha, eu disse que não teria problema, que seria ótimo conhecê-la. A sua sobrinha 

tem 17 anos, mas veio para o Brasil quando tinha 7 anos para estudar. Sua outra tia, 

irmã da minha interlocutora, tem três filhas no Brasil e uma em Angola, e a buscou em 

uma das visitas ao país, a trazendo para o Brasil para ter uma melhor educação. Ela 

atualmente acabou decidindo morar com minha interlocutora, seus filhos e marido, por 

ser mais próxima a eles. Ela contou que tem contato constante com seus familiares, 

a mãe e os irmãos, já que não sabe onde o pai está, e que muito dos seus irmãos 

também não continuaram em Angola. 

Há uma reorganização dos laços familiares e de cuidado, em um contexto que 

até mesmo a maternidade se torna transnacional, com um caráter à distância, 

podendo ser momentaneamente realocada e manejada para outros entes familiares 

próximos.  Já que muitas mulheres que emigram deixam seus filhos no país de origem, 

ou são os seus filhos e filhas que resolvem emigrar tanto para trabalhar quanto para 

estudar. 

 
 
Em todos estes casos encontramo-nos perante uma estratégia do grupo 
doméstico para assegurar a sua sobrevivência. Esta estratégia familiar 
assumida requer de todos os membros da família um ajustamento constante 
dos activos que presidem nas relações de intercâmbio e reciprocidade 
(RODRIGUES & MAISONAVE, 2013, p. 9). 
 
 

Mesmo com as estratégias de negociação e extensão dos laços familiares, a 

distância de outros entes pode resultar em sentimento de saudade. Entretanto a 

própria Galeria do Reggae e os seus salões de beleza, entre outros espaços, surgem 

não só como o local de trabalho, mas também um ponto de encontro, onde mesmo 

sem combinar previamente, se encontra e reúne com amigos, parentes e conhecidos. 

Os homens se aglomeram no quarto andar, onde estão localizados alguns bares e 

lojas com televisores que sempre estão ligados passando algum jogo de futebol ou 

clipes de músicas. Esse andar costuma ficar cheio aos finais de semana, com homens 

conversando, rindo, bebendo cerveja e comendo pratos típicos de alguns países do 
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continente. Enquanto que as mulheres se encontram, conversam e riem nos salões e 

nas calçadas do entorno da galeria. Aos finais de semana aparecem também 

adolescentes e crianças que correm, brincam e fofocam nos corredores.  

Além da galeria, outro espaço de encontro e socialização é a Igreja evangélica 

frequentada por elas, local inclusive responsável pela oportunidade de emprego que 

elas tiveram. Durante um culto, a sua irmã conheceu a esposa do pastor que tinha um 

salão na galeria e ofereceu uma cadeira para ela trabalhar. A sua irmã a convidou e 

ela convidou a outra interlocutora, já que ambas haviam realizado um curso para 

serem trancista em Angola. A última se juntou às duas quando resolveu não mais 

trabalhar no seu primeiro emprego no Brasil, que era na cozinha de uma grande rede 

de restaurantes, local em que ela teve as suas primeiras experiências de xenofobia e 

racismo.  

 
 
muito difícil, muito difícil, por que é muito trabalho, eles trabalham para 
caramba e não tem muito dinheiro. Eu tava trabalhando na cozinha. É 
puxado, o brasileiro, ficava falando: ah, êh, pega aqui, africana, pega aqui. 
Eu falei não, vou sair daqui. Eles tratam mal africano, é racista, é racista que 
fala neh? (Trecho da entrevista realizada em novembro de 2019). 
 
 

Considero fundamental refletir como as minhas interlocutoras vivenciam e 

identificam o racismo e a xenofobia. Questionar o lugar ocupado por elas na estrutura 

social e a inserção em uma sociedade historicamente situada, culturalmente 

específica e extremamente racializada, mas que dicotomicamente ora se reforça 

dentro do mito da democracia racial, ora se assume branca e ocidental.  

As fronteiras perpassadas pelas minhas interlocutoras vão além da entre 

países, são múltiplas e inclusive podem ganhar um caráter contextual e situacional. E 

o marcado social da diferença de raça, tal como as fronteiras, também possui 

significados móveis, ele não é fixo, é mutável de acordo com os lugares em que se 

desloca. É comum escutar de imigrantes de países africanos e do caribe que ele “se 

tornaram” negros ao chegarem no Brasil e se depararam com a sua classificação 

racial. 

Joseph Handerson e Rose-Myrlie Joseph (2015)  ao analisar a presença de 

imigrantes haitianas na França, em trabalho relacionado ao cuidado, apresentam que 



 

56 

 

as interlocutoras criticam o tratamento de suas patroas com as pessoas negras no 

contexto do trabalho doméstico.  

 
 
Boa parte dessas mulheres migrantes negras criticava mais as relações 
raciais do que as relações sociais. Ademais, elas diziam que “se tornavam 
negras” na França, tendo em vista que os preconceitos de cor existentes, 
também no Haiti, são bem diferentes da maneira que se operacionaliza o 
racismo na França. Mesmo as pessoas que acreditavam serem claras no 
Haiti, as “mulâtresses” (mulatas), as sararás (grimèl), são chamadas de 
negras na França (HANDERSON & JOSEPH, 2015, p.16). 
 
 

Ou seja, reafirmando o que foi dito anteriormente, é fundamental pensar a 

racialização das dinâmicas migratórias, já que a raça é um fator determinante nas 

experiências de migrantes.  

Os shoppings, principalmente, o shopping Tatuapé, no final da linha azul do 

metrô, é outro espaço que costumam ir nos dias de folga, passear, encontrar outros 

amigos e frequentar os restaurantes e lanchonetes. São importantes espaços que os 

jovens, costumam ir. Além de shows e festas organizadas por outros africanos.  

Em fevereiro de 2020 estive presente em uma delas, que tinha como público 

alvo os imigrantes africanos e a população negra da cidade. Ela foi organizada por um 

coletivo que chama Netos12 de África, um grupo de homens jovens, provenientes de 

países lusófonos como a Angola e Cabo Verde, e se intitulam no Instagram como “ife 

de artistas africanos em São Paulo, referência africana na cidade, coletivo de dança, 

música e moda”. Além de ritmos e danças africanas como o kuduru, o kizomba, zouk, 

também se dançava e tocava o funk brasileiro. Foi uma festa com o predomínio de 

homens africanos, mulheres e homens negros brasileiros e poucas mulheres 

africanas. Ao conversar com um amigo negro brasileiro - que é amigo próximo dos 

integrantes do Coletivo e que já havia frequentado outras festas promovidas por eles 

- sobre o predomínio de homens africanos e o esvaziamento de mulheres africanas, 

ele confirmou que já havia percebido isso e que geralmente não há a presença dessas 

mulheres nas festas.  

 
12  A utilização de “netos” ao invés de “filhos” de África é justificado por serem a segunda geração de africanos 

que aqui chegaram, africanos que nasceram em África ou que nasceram na diáspora mas se consideram africanos.  
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Não sei ao certo o motivo das mulheres mais jovens não terem frequentado 

esse espaço, nem outros espaços na capital paulista voltado para a população negra, 

como é feito pelos homens africanos, mas Ercílio Langa (LANGA 2014, 2016, 2020) 

nos trás uma hipótese. O autor percebia que as festa não tinha mesmo significado 

para homens e mulheres africanos, pois, para as mulheres africanas continuava o 

fardo do cuidado, já que as suas posições estavam ligadas ao cozinhar, lavar as 

louças e organizar o espaço, ao passo que os homens africanos se divertiam e se 

relacionavam com as mulheres negras brasileiras, as quais acabavam levando 

vantagem nesse “mercado afetivo multinacional”. Assim, as mulheres africanas não 

mostravam o mesmo entusiasmo que os homens diante da festa, demonstrando certo 

mal-estar. 

 
 
Nos relacionamentos afetivos das mulheres verificavam-se diversas formas 
de arranjos, desde namoros com africanos, seja do mesmo país e etnia e, 
algumas vezes como com homens brasileiros. [...] Nesse cenário, percebo 
que as mulheres negras, particularmente as africanas, ocupam o último lugar 
em termos de preferências afetivas em Fortaleza. Tal situação pode ser 
reflexo da representação histórica, existente sobre a mulher negra na 
estrutura social da sociedade brasileira que, por sua vez, parece ser 
incorporada pelos homens africanos e brasileiros (LANGA, 2020, p. 20). 
 
 

Questiono então se para essas mulheres há uma preferência em se 

relacionarem e procurarem parceiros afetivos-sexuais dentro de sua comunidade. 

Sobonfu Somé (2007), escritora e filósofa natural de Burkina Faso, reflete sobre 

relacionamentos, casamento e intimidade partindo do seu conhecimento ancestral, da 

nação Dagara, para pensar o ocidente. Sobre a importância de se formar 

comunidades, a autora afirma, se referindo à população africana diaspórica, que  

 
 
Aqueles que moram no Ocidente podem criar uma noção de comunidade em 
sua cidade. Podem fazer isso apoiando, constantemente, uns aos outros. 
Cada um de nós precisa de algo para se segurar. É por isso que existem 
todas essas pequenas comunidades aqui e acolá – grupos de voluntários em 
questões sociais, grupos de apoio e todos esses pequenos grupos que 
perseguem um objetivo comum. São tentativas de recriar uma comunidade 
maior, que existia e foi destruída (SOMÉ, 2007, p. 41). 
 
 

Se há ou não essa preferência, não posso afirmar. As minhas interlocutoras 

são casadas com homens africanos. Uma se casou quando ainda estava em Angola. 
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Já a outra conheceu o seu marido aqui no Brasil, em uma festa. Ele é o proprietário 

de uma loja de roupas africanas também na República, é mulçumano e de Guiné 

Conacri. “Ele é de outro povo e de outra língua”, mas como ele já conhecia pessoas 

da República Democrática do Congo, ele também fala Lingala e os dois se comunicam 

pela língua. Ela parou de frequentar a Igreja evangélica e se converteu ao Islamismo 

para se casarem, o que parece ser um motivo de piada entre elas, dando a entender 

que, apesar de agora ser mulçumana, ela não segue os preceitos da religião. 

 
 
Interlocutora: Conheci ele em uma festa, de africanos, um amigo me 
apresentou ele e me apaixonei (risos) Aí foi que foi (risos) e já tenho 3 filhos 
com ele. O primeiro filho tem 8, a menina 4, e o outro é bebe tem 7 meses. 
Os maiores estudam, falam português muito bem, e entendem Lingala, mas 
não falam Lingala, por que aí fica difícil neh. 
Elisa: E você tem filhos? 
Interlocutora2: Sim, sempre pensei em ter filhos, ser mãe. 
Elisa: quantos filhos você tem? 
Interlocutora2: Tenho dois, mas daqui a pouco vou fazer mais um (risos). A 
primeira é uma menina de dois anos, vai fazer 3 em fevereiro, e a segunda 
tem 9 meses. 
Elisa: Eles são novinhos, e como você faz para tomar conta deles trabalhando 
aqui na Galeria? 
Letícia: Deus ajuda.... Espera amiga.. a moça chegou para trançar o cabelo. 
 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, as festas, encontros nos shoppings, na Igreja ou na própria Galeria tem 

como objetivo a diversão e parecem não ter um caráter organizacional para fins 

políticos ou de representação perante o estado brasileiro, como muitas associações 

de imigrantes em países europeus, por exemplo. São espaços para fins culturais, 

sociais, beneficentes, religiosos, para o flerte e paquera, achar esposas e maridos. 

São importantes para que mantenham o contato com seus conterrâneos (mesmo de 

países diferentes), amigos e parentes, e manterem, de certo modo, uma ligação 

emocional com os seus países de origem. Apesar de essas redes construídas 

trazerem sensações lúdicas, prazerosas e amenas, essas pessoas enfrentam grandes 

dificuldades no país, as quais estão associadas à posição (socioeconômica, nacional 

e racial) ocupada por elas na estrutura social brasileira, fazendo com que sejam 
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discriminadas ao serem reconhecidas e tratadas como não brasileiras. Com esse 

estudo de caso e toda a rede de cuidado, afetividade, laços familiares reconstruídos 

e ressignificados, procuro exemplificar como a experiência migratória é múltipla, 

complexa e contextual, reforçando a importância de um olhar multifacetado e 

interseccional ao analisar os fluxos migratórios.  
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A TRAJETÓRIA DA ONU E SUA RELAÇÃO COM A TEMÁTICA DA IGUALDADE 

DE GÊNERO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS. 

 
Agnes Félix Gonçalves13  

Letícia Núñez Almeida14 

 
Resumo: 
As desigualdades entre homens e mulheres perpassam todos os níveis da sociedade, 
desde o nível micro, doméstico-familiar, até o nível macro, nas políticas de governo. 
Desigualdades estas que foram construías socialmente e se apresentam como um 
problema de nível mundial. Na busca pela igualdade, a Organização das Nações 
Unidas mostra-se de grande importância, e reafirma-se como um ator relevante nas 
Relações Internacionais, quando a instituição adota a pauta feminista em sua agenda 
oficial. Assim, a ONU busca erradicar as descriminações existentes para com as 
mulheres, promovendo diversas Conferências e resoluções sobre a igualdade de 
gênero. A partir de uma compreensão das fronteiras políticas, entende-se que a 
organização possui significativa influência no Brasil, dada sua relação próxima para 
com o país.  Deste modo, a presente pesquisa tem como objetivo analisar a atuação 
da Organização das Nações Unidas na questão da igualdade de gênero, perante as 
políticas públicas brasileiras específicas, entre o período de 1995 – quando ocorreu a 
IV Conferência Mundial das Mulheres – até o ano de 2010. Por conta disso, fez-se 
uma revisão bibliográfica e um levantamento de dados primários, apresentando 
formas legislativas que levam a confirmação da hipótese levantada. 
 
Palavras Chave: ONU; feminismo; políticas públicas.   
 
INTRODUÇÃO 

 

A sociedade brasileira, atualmente, é uma das que apresentam os maiores 

índices de desigualdades de gênero em nível mundial. Diversos estudos já foram 

elaborados evidenciando que as mulheres brasileiras não possuem os mesmos 

direitos que os homens, desde o nível micro, no âmbito doméstico familiar, até o nível 

macro, nos órgãos do governo. As mulheres sofrem com distintas desigualdades, 

como: violências domésticas, crimes sexuais, disparidades salariais, dentre outros. 

Apesar de a Constituição Federal assegurar em seu artigo quinto, que todos os 
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cidadãos brasileiros são iguais em direitos e deveres, a implementação dessa 

igualdade não ocorre de fato,  nossa realidade é permeada pelas desigualdades, entre 

elas a de gênero. Destarte, o governo brasileiro vem tentando suprir essa carência 

criando e promovendo diversas políticas públicas, para combater as desigualdades 

de gênero e gerar oportunidades para as mulheres brasileiras alcançarem o 

empoderamento. Nesse caminho, propõe-se que tais políticas não estão 

desvinculadas dos movimentos políticos universais que envolvem essa temática, pelo 

contrário, podem sofrer diretamente a influência de processos que extrapolam as 

fronteiras geográficas, envolvendo sistemas internacionais e outras fronteiras.  

Tendo essa hipótese como fio condutor do objeto de estudo, investigou-se a 

atuação da Organização das Nações Unidas (doravante ONU) como um recorte 

empírico, tendo em conta que é em diálogo com ela que o Brasil estabelece uma série 

de fronteiras políticas com o resto do mundo. Buscando conhecer o impacto e as 

interfaces das políticas externas na realidade interna do Brasil. Nesse caminho, as 

desigualdades entre homens e mulheres permitem a análise dessas fronteiras, por ser 

uma temática global, e porque “persistem em todas as sociedades” (AZEVÊDO; 

HOYER, 2011, p. 106). A ONU, nesse processo, é o organismo internacional que 

possui papel fundamental, como ator na busca do combate a estas desigualdades 

tanto internacionalmente, quanto internamente por meios dos suas agências. 

As relações entre a ONU e o Estado brasileiro são complexas, em alguns 

momentos ela própria financia e articula programas e políticas públicas de ministérios, 

secretarias e demais órgãos governamentais, criando dinâmicas políticas entre atores 

que extrapolam as relações internas brasileiras, criando um arcabouço de legislações 

e acordos nacionais e internacionais. As resoluções da ONU juntamente com a 

Declaração Universal de Direitos Humanos, constituem os primeiros instrumentos 

jurídicos de caráter internacional que contemplam a igualdade entre os sexos. A ONU, 

desde então, tem se mostrado ativa na busca pela igualdade de gênero, assim “o 

processo pelo qual os direitos das mulheres se institucionalizaram e adquiriram status 

de direitos humanos no contexto internacional merece ser reconhecido como parte 

dos esforços da Organização das Nações Unidas” (HADDAD, 2010, p. 2). A ONU tem 

se mostrado distintamente atuante nas questões do gênero, em nível internacional, 
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criando diversas comissões e convenções com a finalidade de alcançar a equidade 

entre os mesmos. 

Como exemplo disso, tem-se a Comissão sobre o Status da Mulher (CSW), em 

1946, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

a Mulher (CEDAW) ocorrida em 1979. Ainda a CSW convoca, em 1975 na cidade do 

México, a I Conferência Mundial sobre a Mulher. Já em 1980, na cidade de 

Copenhague é realizada à II Conferência Mundial sobre a Mulher, e ainda na década 

de 1980 é criado o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher 

(Unifem). E nesse mesmo ano – 1985 – é realizada a III Conferência Mundial sobre a 

Mulher em Nairóbi. Contudo, o maior marco da organização na área ocorreu durante 

a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Pequim em 1995. Tal 

conferência teve um grande impacto internacional, pois contou com um grande 

número de participantes, sendo esses chefes de Estados e membros da sociedade 

civil; começando-se a abordar o conceito gênero num âmbito internacional o Gender 

Mainstreaming; e elaborando-se uma Plataforma de Ação, com objetivos estratégicos 

e ações pontuais. 

Assim, observa-se a importância da organização como promotora dos direitos 

das mulheres no âmbito internacional, desta forma, o problema de pesquisa, busca 

compreender se houve consonância entre a atuação da ONU, na questão da 

igualdade de gênero, e as políticas públicas promovidas pelo Brasil, sobre o tema, no 

período de 1995 até 2010.  

O Brasil ratificou todas as resoluções da ONU e esteve atuante desde o inicio 

no combate às desigualdades de gênero, e tem adotados diversas medidas para 

alcançar a equidade entre os sexos, seja através da sua constituição federal, seja 

através de leis especificas – como a Lei Maria da Penha como é conhecida, ou seja, 

através de políticas públicas nacionais. As políticas públicas surgem quando há uma 

área de dificuldades enfrentada por alguma parcela da sociedade, assim o Estado 

deve elaborar políticas para superara-las. No caso do presente trabalho, as 

desigualdades que o governo terá de ultrapassar através da elaboração de políticas 

públicas, são as desigualdades entre os sexos existentes na sociedade brasileira.   
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Assim, para responder o problema de pesquisa, a presente pesquisa pretende, 

analisar a importância da Organização das Nações Unidas no denominado Sistema 

Internacional (S.I) Assim sendo, o trabalho se utilizará da teoria de Relações 

Internacionais15, da interdependência complexa para explicar a cooperação 

internacional que ocorre entre os países, a importância da ONU na política 

internacional e o porquê da relevância deste organismo tratar as questões de 

desigualdade de gênero. 

 

O SISTEMA INTERNACIONAL E A ONU 

 

A teoria da interdependência complexa, elaborada pelos autores Robert 

Keohane e Joseph Nye, durante a década de 1970, com a publicação do livro Power 

and Interdependence, em contrapartida às teorias realistas clássicas, tentando trazer 

um novo ponto de vista às questões tratadas na esfera internacional. Na teoria da 

interdependência acredita-se que “na política mundial, a interdependência refere-se a 

situações caracterizadas por efeitos recíprocos entre países ou entre atores em 

diferentes países” (KEOHANE; NYE, 1988, p. 08), portanto considera-se que o 

Sistema Internacional (Doravante SI) não é mais pautado pela visão realista de conflito 

entre os Estados, e sim que no SI existe uma maior cooperação, por todos os atores 

estarem mutualmente dependentes um do outro, seja essa dependência exercida em 

menor ou maior grau. Desta interdependência resultaria em uma determinada 

influência nas politicas internacionais, juntamente como interviriam no comportamento 

do próprio Estado. Por consequência todas as ações, assim como todos os atores do 

Sistema Internacional, estariam dependentes uns dos outros.  

Um das principais características desta teoria, é a existência de "Múltiplos 

Canais" de negociação, nestes canais as Organizações Internacionais possuem um 

papel primordial, uma vez que: “a emergência de atores não estatais desempenhando 

papeis às vezes mais relevantes que os Estado sem decisões sobre investimentos, 

tecnologia, mídia etc.” (NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p. 85). A segunda principal 

 
15No presente trabalho o uso de “Relações Internacionais” com as iniciais maiúsculas serão referentes á disciplina de 
estudo. Já “relações internacionais” – com as iniciais minúsculas – serão utilizado para referir ao objeto de estudo dessa 
área. 
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característica da interdependência são as Agendas Múltiplas onde os autores expõe 

que existe uma diversidade de questões pautadas internacionalmente, e não somente 

as questões tradicionais. Assim, diferentemente das teorias realistas – onde existiam 

temas considerados mais importantes que outros e que estavam divididos em “alta 

politica”, referente a questões como segurança, armamentos, etc.; e “baixa politica”, 

onde encontravam-se questões econômicas e sociais – nesta teoria neoliberal, não 

possui uma hierarquia entre os temas. Ainda dentro de Agendas Múltiplas, os autores 

assinalam que cada vez mais a fronteira entre o que é doméstico e o que é 

internacional estão de difícil classificação. Assim o assunto de desigualdade de 

gênero, pode (e começa) a ser pautado internacionalmente a partir das características 

da interdependência e, especialmente, começa a ganhar espaço nas estruturas da 

Organização das Nações Unidas (Doravante ONU). 

A ONU foi criada em junho de 1945, a instituição contou inicialmente com a 

participação de cinquenta países membros, e foi estabelecida sede na cidade de Nova 

York, Estados Unidos. Apesar de ter sido criada em 1945 a idealização de uma 

organização internacional que fomentar a paz e a cooperação é antiga, datada de 

período pós Primeira Guerra Mundial. O cenário devastado pós-guerra fez com que, 

o mundo indaga-se o porquê de os Estados entrarem em guerra, e assim começou-

se a gerar uma inquietação mundial, para que as guerras não mais ocorressem. Como 

os autores explicam: “um sentimento de pacifismo começou a tomar conta da opinião 

publica mundial, e mecanismos para impedir que outras guerras, de iguais 

proporções, voltassem a ocorrer começaram a ser pensados” (OLIVEIRA; LESSA, 

2006, p.18). A organização “foi criada com a dupla finalidade de buscar a manutenção 

da paz internacional e o desenvolvimento econômico” (NETO, 2013, p.479). Seu papel 

no Sistema Internacional atual é de grande importância, uma vez que “a ONU é uma 

organização intergovernamental, sendo a arena mais universal para a negociação de 

normas internacionais, mas também é um ator, assumindo posições e produzindo 

ideias dentro dos limites estabelecidos pelos Estados que a constituíram” (HERZ; 

RIBEIRO, 2005, p.85). Atualmente a organização se constitui em importante foro 

político-jurídico, e um respeitável ator no Sistema Internacional, contando com a 
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presença de cento e noventa e três Estados-membros, sendo considerado um 

organismo de alcance universal.  

Em sua Carta de criação, a ONU evidencia que uma de suas finalidades é por 

buscar promover os direitos humanos sem distinção entre os sexos, e assim criar uma 

cooperação internacional. Ações e medidas de igualdade de gênero passam a fazer 

parte de novas pautas nos debates de relações internacionais, como será 

apresentado  no próximo ponto, onde será abordada a trajetória da ONU na busca 

pela igualdade de gênero.  

 

A INTERNACIONALIZAÇÃO DA AGENDA FEMINISTA 

 

A Organização das Nações Unidas vem desde sua carta de constituição, 

trabalhando para promover a igualdade de gênero. Já em seu preâmbulo expressa 

que, perante a ONU, promove-se a: “igualdade de direito dos homens e das mulheres” 

(ONU, 1945). Em 1946, o ECOSOC, órgão responsável pela promoção dos direitos 

sociais, econômicos e humanos, atesta que, “ciente da necessidade de um órgão 

especificamente responsável pelas questões atinentes aos direitos das mulheres, o 

Conselho estabelece a Comissão sobre o Status das Mulheres (CSW).” (GUARNIEI, 

2009, p. 68). Após votação geral, é criada a primeira comissão internacional 

responsável por “estudar, analisar e criar recomendações que oferecessem subsídios 

à formulação de políticas aos diversos Estados signatários do referido tratado, 

vislumbrando o desenvolvimento das mulheres enquanto seres humanos” (SOUZA, 

2009, p. 348). A ONU, desta maneira, começa então a atuar na questão de busca pela 

igualdade de gênero em nível mundial, permanecendo como marco institucional 

internacional desta defesa até os dias atuais. Elaborou os primeiros documentos 

internacionais a tratarem especificamente sobre a situação das mulheres, a exemplo 

disto está atuação da Comissão Sobre o Status da Mulher (CSW) como responsável 

pela organização da agenda internacional sobre a igualdade de gênero. Visto a 

importância desta, em seguida, serão apresentados brevemente os cinco períodos 

pelos quais a comissão passou.  Assim sendo na primeira fase, que acontece, durante 

os anos de 1946 a 1962, onde a Comissão sobre o status da Mulher apresentou, 
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vários estudos sobre a situação das mulheres, os quais deram a origem a diversos 

documentos oficiais. 

Já durante a segunda fase da CSW que ocorre entre os anos de 1963 e 1975, 

percebe-se uma maior mudança no cenário internacional. Ao decorrer desse segundo 

momento, está acontecendo à segunda fase do movimento feminista nas potências 

ocidentais. Percebe-se, então, que as feministas destes países pressionam a 

organização, assim como seus respectivos países, a tratarem sobre a situação da 

mulher, uma vez que: “as mudanças nas condições sociais em todo o mundo levaram 

os órgãos da ONU a uma definição mais ampla dos direitos das mulheres e a tentativa 

de traduzir os princípios em políticas” (BARROSO, 1989, p. 01). Assim, durante a 

década de 1970, as reivindicações das feministas, “sensibilizaram a ONU, [...] para 

promoção de um debate amplo sobre a elaboração de estratégias para avançar na 

igualdade entre os gêneros no planeta” (MIRANDA; PARENTE, 2014, p.418).  

Nesta fase ainda, há a elaboração, em 1963, da Declaração sobre a Eliminação 

da Discriminação contra a Mulher, aprovada pela Assembleia Geral em 1967 (UN, 

2000). A declaração é tida como “um instrumento legal de padrões internacionais que 

articulava direitos iguais de homens e mulheres” (SOUZA; FARIAS, 2009, p.03). Tal 

declaração representa um importante avanço internacional para o direito das 

mulheres. No entanto, por ser um documento de caráter recomendatório não houve a 

adesão de muitos países, e o nível de respostas dos governos foram baixos. Em 1975 

foi designado o Ano Internacional da Mulher, com o intuito de “lembrar a comunidade 

internacional de que a discriminação contra as mulheres estava profundamente 

enraizada nas leis, sobretudo nas crenças culturais, e que este era um problema 

persistente em muitas partes do mundo” (UN, 2000a). A determinação de um ano 

internacional para discutir-se a situação das mulheres ao redor do mundo foi de 

extrema importância para diversos movimentos feministas, uma vez que: “consolidava 

o entendimento do feminino em sua forma coletiva, pela conscientização do 

compartilhamento dos problemas e dificuldades por diferentes mulheres de diferentes 

partes do globo” (GUARNIEI, 2009, p. 72). Ainda neste ano é realizada a Primeira 

Conferência Mundial sobre a Mulher, na Cidade do México.  
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Continuando, já o terceiro momento da Comissão sobre o Status da Mulher 

estende-se dos anos de 1976 a 1985. E um dos principais feitos, nesta fase, é a 

recomendação feita para a Assembleia Geral da ONU, com o intuito de estabelecer-

se uma Década da ONU para as mulheres – que estende-se desde 1975 até 1985. 

Não obstante, além da Década das Mulheres ocasionar essa legitimidade aos 

movimentos feministas, ainda nesta terceira fase da CSW, ocorreu a adoção da 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres (CEDAW), que em 1979 foi votada e aprovada pela ONU. A CEDAW é 

considerada o primeiro tratado internacional que trata especificamente sobre os 

direitos humanos das mulheres (SILVA, 2013; PIMENTEL, 2006).   

A CEDAW entra em vigor em 1981, contendo o preâmbulo e mais 30 artigos 

que tratam sobre a eliminação das discriminações contra a mulher. Inicialmente a 

Convenção contou com a assinatura de “sessenta e quatro países” (PIMENTEL, 2006, 

p. 15), e atualmente dispõem de noventa e nove países signatários, além de cento e 

oitenta e nove Estados-partes (ONU, 2015). O Estado brasileiro assina a convenção 

em 1981, e em fevereiro de 1984 ratifica o documento – com reservas ao artigo cinco, 

que somente foram retiradas no ano de 1994.  A Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres estabelece obrigações aos 

Estados partes em relação a sua atuação âmbito interno de modo a eliminar 

progressivamente a discriminação contra as mulheres, abstendo-se de práticas 

discriminatórias no âmbito público e promovendo a igualdade substancial entre os 

gêneros também na esfera privada. Prevê ainda a modificação da legislação e 

introdução de mecanismo de ações afirmativas como defesa do status da mulher nos 

países signatários. (SOUZA; FARIAS, 2009, p.03). 

 Assim, o CEDAW possui um caráter obrigatório, diferentemente da Declaração 

sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, de 1963. Sobretudo, pois, os 

Estados-partes “têm o dever de eliminar a discriminação contra a mulher através da 

adoção de medidas legais, políticas e programáticas” (PIMENTEL, 2006, p.15). Para 

monitorar a efetividade da Convenção é criado o Comitê CEDAW – através de um 

Protocolo Facultativo – em 1999 (SILVA, 2013). 
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Deste modo, a ONU vem atuando na promoção da igualdade de gênero com 

uma maior intensidade e efetividade. Uma vez que, os Estados que assinaram o 

Protocolo Facultativo do Comitê possuem obrigações perante a organização. O que 

demonstra, por sua vez, que a ONU gerou responsabilidades concretas que passaram 

a exigir dos Estados um posicionamento acerca desta questão. A quarta fase da 

Comissão sobre o Status da Mulher inicia-se em 1986 e dura até 1995. Nesta etapa 

os esforços da CSW voltaram-se para inserir as mulheres na agenda global. A 

Comissão passa a reunir-se anualmente, além do que “[...] os esforços da comissão 

se alteraram para promover a igualdade das mulheres como um tema transversal nas 

temáticas de desenvolvimento econômico, direitos humanos, bem como de questões 

culturais, políticas e sociais” (UN, 2000a). 

Por fim, a última fase da Comissão sobre o Status da Mulher é datada de 1996 

a 2006, onde a Comissão busca consolidar o avanço dos direitos das mulheres em 

nível internacional. Após a elaboração da Plataforma de Ação de Pequim (1995) – um 

material para orientar os governos para a promoção da igualdade de gênero. O papel 

da CSW, passa então, a ser o de auxiliar, acompanhar e “fazer recomendações sobre 

medidas concretas para acelerar a implementação da Plataforma de Ação” (UN, 

2000a), para assim, consolidar os direitos das mulheres nos países signatários da 

ONU, expresso nesta plataforma.  

A Comissão sobre o Status da Mulher tem sido de grande importância para 

promover o movimento feminista internacionalmente, além de ter: “[...] sido 

fundamental na espação do reconhecimento dos direitos das mulheres, na 

documentação realizada das mulheres vividas pelo mundo, na definição de políticas 

globais sobre igualdade de gênero e empoderamento das mulheres e na garantia de 

que todas as áreas trabalhadas pela ONU incorporem uma perspectiva de 

gênero”(UN, 2000a).  

A história da CSW é importante para os movimentos feministas mundiais, pois 

muitos foram os movimentos legitimados pela atuação e influência da ONU em seus 

países, um desses casos é do movimento feminista brasileiro. Assim, já verifica-se 

que a organização possui influência ímpar na pauta feminista brasileira tanto como 

em diversos outros países. Ainda, a ONU é responsável pela a realização de quatro 
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conferências internacionais para debater as questões de igualdade entre homens e 

mulheres a primeira em 1975 na cidade do México, a segunda em 1980, na cidade de 

Copenhague, na Dinamarca. Logo após em 1985 é realizada a Terceira Conferência 

sobre a Mulher, e em 1995, ocorre a maior conferência da ONU sobre a questão da 

mulher, e também a maior conferência promovida pela organização, na cidade de 

Pequim, na China. Durante a realização destas quatros conferências, houveram duas, 

principais, formas de ação onde ora a Organização das Nações Unidas influênciou os 

movimentos de busca pela igualdade de gênero, ora ela foi influenciada por estes.  

O primeiro momento acontece na Conferência de São Francisco, quando a 

brasileira Bertha Lutz propõe que se institua uma comissão para tratar a questão da 

igualdade entre homens e mulheres dentro da ONU. E o segundo momento acontece 

na década de 1970, quando a segunda onda do movimento feminista está eclodindo 

nas potênciais ocidentais, e feministas principalmente dos EUA, da França e da 

Inglaterra pressionam seus países e a ONU para a adoção de medidas não 

discriminatórias contra as mulheres. Neste momento a ONU se sensibiliza com a 

pauta feminista e a adota com mais afinco, buscando promover a igualdade de gênero 

para todos os países.  

Além disso, um dos momentos em que se evidencia essa legitimidade que a 

ONU estabelece para os movimentos feministas nacionais é quando a organização 

denomina o Ano Internacional da Mulher e, logo em seguida, define o período entre 

1975 e 1985 como a Década da Mulher. A Organização das Nações Unidas indica 

assim, que a pauta de direitos das mulheres é importante e está presente no debate 

internacional. Deste modo, ela contribui para o entendimento de que as desigualdades 

e discriminações contra metade da população não é algo natural e sim uma 

construção social, que, para além de ferirem metade da população mundial, essa 

discriminação se coloca como um empecilho ao pleno desenvolvimento humano.  

Já na figura 02 é demonstrado como as mulheres pressionam a ONU e, a 

partir desta influência, como a organização impacta as decisões do Estado que, por 

sua vez, formula políticas públicas para a igualdade de gênero e os direitos das 

mulheres. Este fluxo de pressão é evidenciado durante as Conferências sobre a 

Mulher, principalmente durante a Conferência de Copenhague de 1980, onde as 
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mulheres criticam a promoção de um feminismo para aquelas que não possuem nem 

os direitos básicos, como saúde e educação, o que faz com que se mude os debates 

internacionais sobre os direitos femininos, comprovando a influência das mulheres na 

organização. E na IV Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim de 1995, em 

que houve muitas dificultades durante a realização da mesma, e apesar das mulheres 

terem que se depararem com discursos conservadores e contra seus direitos 

proferidos pelo Vaticano e seus aliados, a Conferência foi considerada um sucesso, 

sendo a maior realizada pela ONU.  

Prosseguindo, quando a Comissão sobre o Status da Mulher promove a 

primeira Conferência sobre a Mulher, em 1975 no México, é dado início a tentativa 

internacional e global para se conquistar a igualdade entre os sexos. Mais além, fica 

evidenciado, pela primeira vez, que todas as mulheres sofrem discriminações, 

independente do nível de desenvolvimento do país. Após esta Conferência, elabora-

se um plano de ação para perpassar as desigualdades, acontecimento que irá repetir-

se nas demais Conferências.  

Com a promoção de mais três Conferências sobre a Mulher, após a do 

México, a Organização das Nações Unidas foi aprofundando o debate acerca das 

desigualdades e discriminações contra as mulheres, o que repercute na última 

Conferência, para a discussão sobre gênero e empoderamento, como categoriais 

mais adequadas. Para além disso, as Conferências foram contando com um maior 

número de participantes, tanto das delegações representando os Estados, quanto dos 

representantes de ONGs e sociedade civil. Fato esse evidenciado na Conferência 

realizada no México, onde estiveram presentes cerca de seis mil participantes, bem 

como Conferência de Pequim, com cinquenta mil.  

Visto isso, com a realização das Conferências, o debate feminista ganha 

visibilidade global. Percebe-se que durante quatro momentos distintos todos os olhos 

estiveram voltados para um único debate: as desigualdades existentes entre homens 

e mulheres. Apesar da organização nem sempre traduzir as demandas das mulheres 

de maneira completa a visibilidade que a instituição trouxe para o movimento feminista 

foi ímpar e deveras importante para os direitos das mulheres, tanto internacionalmente 
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como nacionalmente. Assim evidencia que a trajetória da ONU na busca pela 

igualdade de gênero foi ativa e efetiva.  

Assim, apresentar-se-á, no próximo ponto, em que medida o papel da ONU, 

à níveis internacionais, se traduziu em medidas efetivas de promoção da igualdade 

de gênero no Brasil. Propondo a análise das principais políticas públicas nessa 

temática como forma de evidenciar esse processo de consonância (ou não) entre a 

trajetória da ONU e as políticas brasileiras. 

 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A IGUALDADE DE GÊNERO 

 

Até o momento, apresentou-se a evolução histórica da defesa dos direitos das 

mulheres, como forma de superar desigualdades de gênero. Pode-se dizer que há um 

acumulado político internacional no sentido de que o movimento de organização das 

mulheres repercutiu, também, em organizações internacionais, como visto 

anteriormente. Deste modo o trabalho volta-se a investigar como esse acumulado 

histórico se traduziu em ações Estatais de proteção e promoção desses direitos, com 

um olhar específico para o período entre os anos de 1995 e 2010.  

Política pública é um conceito amplo na qual possui diversos significados. Na 

presente pesquisa se utilizou da abordagem estatista, onde se considerará como 

política pública “analiticamente, monopólio de atores estatais” (SECCHI, 2013, p.2). 

Ou seja, na pesquisa se utilizará da política pública feita pelo Estado para a sociedade. 

Estas na prática “podem assumir múltiplas formas: legislação, recomendações oficiais 

em relatórios de organismos e departamentos governamentais e resultados apurados 

por comissões apontadas pelos governos” (STROMQUIST, 1995, p.27).  

No presente estudo, escolheu-se para a análise a forma legislativa que 

contemplou o levantamento da legislação interna brasileira para analisar se ocorreu 

consonância entre a postura adotada pelo Brasil e pela ONU na questão de equidade 

entre sexos. Assim, a legislação sobre as mulheres, resguardaria os direitos destas 

perante o Estado e a sociedade, além de expressar o “desejo e a intenção de pautar 

novas realidades sociais” (RODRIGUES; CORTÊS, 2006, p.01). Nesse contexto, 

investigou-se as legislações que foram aprovadas entre os anos de 1995 e 2010, as 
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quais foram organizadas grandes áreas de atuação estatal – Saúde, Administrativas, 

Econômicas e Trabalhistas, Previdência e Seguranças.  

A primeira tabela (01) a ser apresentada refere-se à da saúde da mulher. 

Assim se estabeleceu como a grande área leis e decretos que visassem os direitos 

das mulheres referentes à saúde, entre os anos de 1995 a 2010. 

 
 

 

Tabela 01 – Saúde 

SAÚDE 

TIPO DATA INFORMAÇÕES16 

LEI N° 9.263 12/01/1996 

Regula o § 7° do artigo 226 da Constituição Federal, que 

trata do planejamento familiar, estabelece penalidade e dá 

outras providências.  

LEI N° 9.797 06/05/1999 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica 

reparadora da mama pela rede de unidades integrantes do 

Sistema Único de Saúde nos casos de mutilação 

decorrentes de tratamento de câncer. 

LEI N° 10.223 15/05/2001 

Altera a Lei no 9.656, de 03 de junho de 1998, para dispor 

sobre a obrigatoriedade de cirurgia plástica reparadora de 

mama por planos e seguros privados de assistência à saúde 

nos casos de mutilação decorrente de tratamento de câncer. 

LEI N° 10.516 11/07/2002 Institui a CARTEIRA NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER. 

DECRETO 27/08/2003 

Institui Grupo de Trabalho Interministerial para promover o 

debate nacional sobre os direitos sexuais e direitos 

reprodutivos, com ênfase na paternidade consciente e 

atuante. 

LEI Nº 11.108 07/04/2005 

Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 

garantir às parturientes o direito à presença de 

acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-

parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

LEI Nº 11.634 27/12/2007 

Dispõe sobre o direito da gestante ao conhecimento e a 

vinculação à maternidade onde receberá assistência no 

âmbito do Sistema Único de Saúde 

LEI Nº 11.664 29/04/2008 

Dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que 

assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o 

seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde. 

LEI Nº 11.695 12/06/2008 Institui o Dia Nacional da Mamografia. 

 
16As informações foram retiradas integralmente dos documentos oficiais. 
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LEI Nº 12.116 10/12/2009 Institui o Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama. 

FONTE: Autoras. Dados Legislação Federal do Brasil  
 
 

Pode-se observar que entre o marco temporal escolhido, que começa em 

1995 com a realização da IV Conferência Mundial sobre a Mulher até 2010 com a 

criação da ONU Mulheres, o governo brasileiro atuou significativamente na promoção 

da igualdade de gênero através de nove leis e um decreto sobre a saúde da mulher. 

O Estado brasileiro ao elaborar estas leis referentes à saúde da mulher vai ao encontro 

do estabelecido na Plataforma de Ação de Pequim, pois uma das doze áreas críticas 

apontadas na criação diz respeito exatamente às “desigualdades e inadequações em 

matéria de serviços de saúde e outros afins e acesso desigual aos mesmos” (BRASIL, 

2006, p.162). Desta forma, o país tenta cumprir com um dos objetivos expressos nesta 

plataforma, e assim assegurar a igualdade de gênero, ao assegurar a saúde para as 

brasileiras.  

A segunda tabela apresentada no trabalho trata sobre a legislação em formato 

de leis e decretos que são destinados à administração e promoção da igualdade entre 

homens e mulheres.  Como exposto a seguir: 

 
 

Tabela 02 – Administrativas 

ADMINISTRATIVAS  

TIPO DATA INFORMAÇÕES 

DECRETO Nº 4.316 30/07/2002 

Promulga o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher. 

LEI N°10.683 28/03/2003 

É transformada a Secretaria de Estado dos Direitos da 

Mulher, do Ministério da Justiça, em Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

LEI Nº 10.745 09/10/2003 Institui o ano de 2004 como o "Ano da Mulher". 

DECRETO 18/12/2003 
Convoca a Conferência Nacional de Políticas para as 

Mulheres. 

DECRETO 15/07/2004 
Institui Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade 

de elaborar Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 

DECRETO Nº 5.390 08/03/2005 

Aprova o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 

institui o Comitê de Articulação e Monitoramento e dá outras 

providências.  
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DECRETO Nº 5.446 20/05/2005 

Acrescenta inciso ao artigo 4° do Decreto no 5.390, de 8 de 

março de 2005, que aprova o Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres e institui o Comitê de Articulação e 

Monitoramento.  

DECRETO 17/01/2007 
Convoca a II Conferência Nacional de Políticas para as 

Mulheres. 

DECRETO Nº 6.269 22/11/2007 

Altera e acresce dispositivos ao Decreto no 5.390, de 08 de 

março de 2005, que aprova o Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres e institui o Comitê de Articulação e 

Monitoramento. 

DECRETO Nº 6.412 25/03/2008 

Dispõem sobre a composição, estruturação, competências e 

funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 6.572 17/09/2008 

Dá nova redação ao artigo 4° do Decreto número 5.390, de 

08 de março de 2005, que aprova o Plano Nacional de 

Políticas para as e institui o Comitê de Articulação e 

Monitoramento. 

DECRETO 08/03/2010 
Institui o Grupo de Trabalho Interministerial para elaborar 

proposta de criação do Memorial da Mulher Brasileira. 

FONTE: Autoras. Dados Legislação Federal do Brasil 
 
 

Assim, ao todo foram encontrados: duas leis e dez decretos que representam 

a busca pela igualdade de gênero a nível federal no Brasil, apresentadas como 

legislações administrativas. Há dois aparentes avanços apresentados nesta tabela, o 

primeiro é através do decreto N° 4.316 de 2002, pelo qual o Brasil promulga o 

Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher. O país ao assinar este protocolo passa a possuir 

obrigações frente à Organização das Nações Unidas, uma destas obrigações é a de 

apresentar medidas legislativas que promovam a igualdade de gênero.  

Já a segunda legislação mais importante apresentada na é a Lei N° 10.683, a 

qual transforma a Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, do Ministério da 

Justiça, em Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 

República, uma vez que está secretária se torna a responsável por elaborar políticas 

públicas para a igualdade de direitos, em nível nacional. A Secretaria foi criada em 

2003 possuindo status de ministério e vinculada diretamente à Presidência da 

República. (BRASIL, 2010).  
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A criação da SPM foi de extrema importância para a promoção da igualdade 

de gênero, onde a mesma promove, até 2010, duas Conferências Nacionais de 

Política para as Mulheres; elabora Plano Nacional de Políticas para as Mulheres; a 

secretária ainda é a responsável por elaborar os relatórios sobre o avanço da 

igualdade de gênero para o Protocolo Facultativo da CEDAW. A Secretária Especial 

de Políticas para as Mulheres foi relevante para a elaboração de políticas públicas 

equitativas durante doze anos, quando em outubro de 2015 ela perde o status de 

ministério e passa a ser integrada no Ministério da Cidadania.   

Assim, verifica-se mais uma vez o aumento de legislações a cerca da 

igualdade de gênero, uma vez que elas passam a integrar o aparato normativo 

brasileiro somente a partir de 1995, o que evidencia que antes deste período não havia 

uma grande expressividade de legislações que abarcassem o direito das mulheres, 

salvo a Constituição Federal.   

A seguir a Tabela 03 irá retratar as leis e decretos sobre as áreas econômicas 

e trabalhistas: 

 
 

Tabela 03 – Econômicas e Trabalhistas 

ECONÔMICAS E TRABALHISTAS 

TIPO DATA INFORMAÇÕES 

LEI Nº 9.029 13/04/1995 

Proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização, 

e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais 

ou de permanência da relação jurídica de trabalho, e dá 

outras providências. 

LEI Nº 9.799 26/05/1999 

Insere na Consolidação das Leis do Trabalho regras sobre o 

acesso da mulher ao mercado de trabalho e dá outras 

providências. 

LEI Nº 10.244 27/06/2001 
Revoga o art. 376 da Consolidação das Leis do Trabalho 

para permitir a realização de horas-extras por mulheres. 

LEI N° 10.710 05/08/2003 

Altera a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, para 

restabelecer o pagamento, pela empresa, do salário-

maternidade devido à segurada empregada gestante. 

DECRETO 20/08/2004 

Institui, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, a 

Comissão Tripartite com o objetivo de promover políticas 

públicas de igualdade de oportunidades e de tratamento, e 

de combate a todas as formas de discriminação de gênero e 

de raça, no emprego e na ocupação.  
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LEI Nº 11.770 09/09/2008 

Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação 

da licença-maternidade mediante concessão de incentivo 

fiscal, e altera a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.  

DECRETO Nº 7.052 23/12/2009 

Regulamenta a Lei no 11.770, de 09 de setembro de 2008, 

que cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à 

prorrogação da licença-maternidade, no tocante a 

empregadas de pessoas jurídicas. 

LEI Nº 12.227 12/04/2010 Cria o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher. 

FONTE: Autoras. Dados Legislação Federal do Brasil. 
 
 

Apresentada a Tabela 03 sobre a formulação de legislações que promovam os direitos 

das mulheres e a igualdade de gênero nas áreas econômicas e trabalhistas, foram 

visualizados ao todo seis leis e dois decretos que abordam o assunto. Ao analisar a 

tabela depara-se com alguns direitos fundamentais que, em uma primeira avaliação, 

pela clareza e pelo óbvio, poder-se-ia dispensá-los de constar na legislação, como o 

referente na lei N°9.029 de abril de 1995.  

Outra lei importante sobre direitos trabalhistas apresentada na Tabela 03 é a de n° 

9.799 de maio de 1999. Esta vem para corrigir as distorções que afetam o acesso da 

mulher no mercado de trabalho, sendo vedadas algumas discriminações como: 

proibido publicar anúncios discriminatórios; recusar empregar ou dispensa do trabalho 

em razão de sexo; proibição de diferença salarial motivada por discriminações; 

proibição da exigência de atestados para comprovar gravidez ou esterilidade; 

impedimento ao acesso para inscrição ou aprovação em concursos em razão de sexo 

e proibir o empregador “a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias.” (BRASIL, 

1999). Assim, com estas disposições o Estado brasileiro procura assegurar às 

mulheres direitas trabalhistas antes negadas para as mesmas.  

Em relação aos direitos econômicos, é aprovada em abril de 2010 a lei Nº 12.227, que 

se refere à criação de um Relatório Anual Socioeconômico da Mulher. O relatório 

ainda observa a efetivação dos compromissos brasileiros, perante a sociedade 

internacional, na promoção da igualdade de gênero no Brasil, sendo uma ferramenta 

importante para se mensurar o avança das mulheres em diversos eixos temáticos. 

 Visto isso, pode-se avaliar que é evidente o avanço na matéria de legislação 

econômica e trabalhista, contudo há de se ressaltar que ainda há um longo caminho 

para se alcançar a equidade entre os sexos, uma vez que as mulheres continuam com 
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uma dupla jornada, sendo estas, na maioria dos casos, responsáveis pelos trabalhos 

domésticos – como atividades de casa e cuidado dos filhos, tarefas que 

tradicionalmente têm sido delegadas as mulheres. 

A Tabela 04 irá fornecer informações a respeito das emendas constitucionais acerca 

da previdência social, relativa às mulheres.  

 
 
 

Tabela 04 – Previdência 

PREVIDÊNCIA 

TIPO DATA INFORMAÇÕES17 

EMENDA 

CONSTITUCIONAL 

Nº 20 

15/12/1998 

Dispõe sobre o Regime Geral da Previdência Social, 

alterando entre muitas outras coisas, os direitos das 

mulheres à aposentadoria. A emenda enfraquece o 

conceito de seguridade social que permeia o sistema 

previdenciário e reforça o seu caráter contributivo. 

EMENDA 

CONSTITUCIONAL 

Nº 29 

13/09/2000 

Altera os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 168 da 

Constituição Federal e acrescenta artigo ao ato das 

Disposições Transitórias, para assegurar os recursos 

mínimos para o financiamento das ações e serviços 

públicos de saúde, beneficiando o atendimento à mulher.  

EMENDA 

CONSTITUCIONAL 

Nº 41 

19/12/2003 
Dispõe sobre diversos temas da Reforma da Previdência 

de interesse para a Mulher. 

FONTE: Autoras. Dados Legislação Federal do Brasil. 
 
 

Como exposto na tabela acima, as três Emendas Constitucionais alargam os direitos 

de previdência social para as mulheres brasileiras. O direito à aposentadoria, que é 

o objeto central das três ementas, é garantido na Constituição Federal que mantém 

uma diferença de cinco anos, entre homens e mulheres, para a obtenção deste 

benefício. Os movimento feministas sustentam estas diferença de idade declarando 

“que a diferença se justifica à medida que as tarefas domésticas e o cuidado das 

crianças ainda recaem sobre as mulheres, [...] e que no âmbito privado, os homens 

não dividem as tarefas domésticas com as mulheres” (RODRIGUES; CORTÊS, 

2006, p.29). 

 
17 Texto de informação retirado da página oficial da Secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, 
disponível em: <http://www.spm.gov.br/sobre/legislacao/emendas-constitucionais> Acesso em 25 de 
out de 2015.  

http://www.spm.gov.br/sobre/legislacao/emendas-constitucionais
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Assim, novamente o Estado brasileiro está de acordo com a Plataforma de Ação de 

Pequim ao “criar sistemas de previdência social onde não existam, ou reforma-los, 

com vistas a situar a mulher em pé de igualdade com o homem em todas as etapas 

de sua vida” (BRASIL, 2006, p.166), procurando, mesmo que não tão 

expressivamente como desejam os movimentos feministas, a igualdade entre 

homens e mulheres.  

A seguir, é apresentada a Tabela 05 sobre legislações acerca da segurança das 

mulheres: 

 
 

Tabela 05 – Segurança 

SEGURANÇA 

TIPO DATA INFORMAÇÕES 

LEI Nº 9.046 18/05/1995 

Acrescenta parágrafos ao art. 83 da Lei nº 7.210, de 11 de 
julho de 1984 - Lei de Execução Penal. § 2º Os 
estabelecimentos penais destinados a mulheres serão 
dotados de berçário, onde as condenadas possam 
amamentar seus filhos. 

LEI Nº 10.224 15/05/2001 
Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – 
Códigos Penal, para dispor sobre o crime de assédio sexual 
e dá outras providências. 

LEI N° 10.778 24/11/2003 
Estabelece a notificação compulsória, no território nacional, 
do caso de violência contra a mulher que for atendida em: 
serviços de saúde públicos ou privados. 

DECRETO Nº 5.017 12/03/2004 

Promulga o Protocolo Adicional à Convenção das Nações 
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à 
Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em 
Especial Mulheres e Crianças. 

LEI N° 10.886 14/06/2004 
Acrescenta parágrafos ao art. 129 do Decreto-Lei no 2.848, 
de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal, criando o tipo 
especial denominado "Violência Doméstica".  

LEI Nº 11.340 07/08/2006 

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8° do artigo 226 da 
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 
altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de 
Execução Penal; e dá outras providências.  

DECRETO 25/05/2007 
Institui o Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade 
de elaborar propostas para a reorganização e reformulação 
do Sistema Prisional Feminino. 
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DECRETO 26/09/2007 

Estende o prazo previsto no artigo 3° do Decreto de 25 de 
maio de 2007, que institui o Grupo de Trabalho 
Interministerial com a finalidade de elaborar propostas para a 
reorganização e reformulação do Sistema Prisional Feminino. 

LEI Nº 11.942 28/05/2009 
Lei de Execução Penal, para assegurar às mães presas e aos 
recém-nascidos condições mínimas de assistência. 

LEI Nº 12.121 15/12/2009 

Acrescenta o § 3° ao artigo 83 da Lei no 7.210, de 11 de julho 
de 1984 - Lei de Execução Penal, determinando que os 
estabelecimentos penais destinados às mulheres tenham por 
efetivo de segurança interna somente agentes do sexo 
feminino. 

FONTE: Autoras. Dados Legislação Federal do Brasil 
 
 

Na tabela acima são apresentadas sete leis e três decretos com relação à 

segurança, todas de grande importância e avanço nos direitos das mulheres. Partindo 

da lei n° 10.224 de maio de 2001, que tipifica o assédio sexual como crime. Nela, é 

considerado assédio sexual “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 

favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior 

hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.” 

(BRASIL, 2001), podendo culminar em uma pena de um a dois anos de prisão.  

Prosseguindo, a significativa lei apresentada na Tabela 05 é a Nº 11.340, de 

agosto de 2006, amplamente conhecida como a Lei Maria da Penha para coibir e 

prevenir a violência doméstica familiar contra a mulher, partindo da premissa de que 

“toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, 

cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver 

sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual e social” (BRASIL, 2006, art.02). 

A Lei Maria da Penha apresenta-se como um importante instrumento para o 

direito das mulheres expressando uma legislação avançada e inovadora, uma vez que 

além de punir o agressor, a lei traz um enfoque para aspectos conceituais e educativos 

(CORTÊS; MATOS, 2009). A Lei caracteriza como violência doméstica e família 

“qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe causa morte, lesão, sofrimento 

físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.” (BRASIL, 2006, art. 05).  
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Destarte, a Lei Maria da Penha é realmente importante e busca promover na 

sociedade brasileira “uma real mudança nos valores sociais, que naturalizam a 

violência que ocorre nas relações domésticas e familiares, em que os padrões de 

supremacia masculina e subordinação feminina, durante séculos, foram aceitos por 

toda a sociedade” (CORTÊS; MATOS, 2009, p.19). Esta lei foi amplamente divulgada, 

sendo conhecidas em todos os Estados do país, sendo uma das leis mais difundidas 

na sociedade brasileira. Além da grande repercussão nacional, a lei Maria da Penha 

foi reconhecida internacionalmente, principalmente pela Organização das Nações 

Unidas que a caracterizou “como uma das três melhores legislações do mundo no 

enfrentamento à violência contra a mulher” (BRASIL, 2012, p. 07).    

A violência doméstica ou familiar é um tema amplamente discutido pelo 

movimento feminista tanto nacionalmente – sendo debatidos pelas feministas 

brasileiras desde os anos de 1970 – quanto internacionalmente. Considerada uma 

das doze áreas críticas estabelecidas na Plataforma de Pequim, e onde os governos 

deveriam adotar medidas estratégicas para eliminar: “todas as formas de violência 

contra a mulher” (BRASIL, 2006, p.162). Desta forma, quando o Estado brasileiro 

elaborou a lei Maria da Penha, a mesma foi amplamente aplaudida pelas mulheres 

brasileiras, uma vez que esta vinha de encontro aos direitos humanos, e procurando 

superar uma violação grave aos direitos das mulheres.   

Dessa forma, apresentadou-se quarenta e três formas legislativas entre o 

período de 1995 a 2010 para evidenciar que nestes quinze anos analisados na 

pesquisa, o Brasil procurou promover a igualdade de gênero em consonância com a 

pauta feminista adotada pela Organização das Nações Unidas. Estas formas 

legislativas foram divididas em três, sendo apresentadas: vinte e quatro leis, dezesseis 

decretos e três ementas constitucionais e que promovem a igualdade entre homens e 

mulheres na sociedade brasileira. 

Não foram encontradas medidas legislativas que dispusessem da promoção 

da igualdade de gênero na área de educação. Contudo, pode-se notar que com 

medidas de segurança, saúde, administrativas e de previdência, além da falta de 

medidas de educação, o Brasil procurou, nesse período, corrigir as discriminações 

contras as mulheres na sociedade, no entanto não trabalhou para prevenir essas 
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discriminações. Ou seja, o país procura reparar os danos dos preconceitos em 

detrimento de ensinar as pessoas a não os terem.  

O avanço de legislações referentes aos direitos das mulheres possui 

influência internacional da Organização das Nações Unidas, como o trabalho se 

propôs a analisar. Porém, tal fato possui grande influência dos movimentos feministas 

brasileiros que, nesses quinze anos de análise, possui bastante expressividade, no 

entanto sem fontes bibliográficas devido à contemporaneidade do movimento. Assim, 

pode-se concluir que houve uma consonância entre a legislação brasileira entre o 

período de 1995 a 2010, no entanto não foi somente a ONU responsável por essa 

promoção da igualdade de gênero no Brasil, as brasileiras e os movimentos feministas 

brasileiros foram deveras importante para essa promoção. Conclui-se ainda, que ora 

a Organização das Nações Unidas legitimou o movimento feminista, ora a pauta da 

ONU fora legitimada por este.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Qual a consonância da atuação da Organização das Nações Unidas desde a 

Conferênciade Pequim (1995) até a criação da ONU Mulheres (2010) nas políticas 

públicas brasileiras de gênereo durante este período? Partindo-se de uma hipótese 

afirmativa, na qual se considera que o Brasil, seguindo as iniciativas da ONU, 

promoveu a igualdade de gênero no país, a pesquisa buscou responder esta pergunta. 

Assim, esse foi o fio condutor do trabalho.  

No primeiro intem, apresentou-se a discussão sobre a importância  de se 

pensar as relações internacionais a partir "novas" teorias que buscam trazer um novo 

ponto de vista sobre as questões trabalhadas na esfera internacional. Uma destas 

teorias é a da interdependência complexa, a qual evidencia o papel primordial que as 

organizações internacionais, os múltiplos canais de comunicação e a diversidade de 

atores possuem em um sistema internacional mais amplo. Além de aparecer como 

novos atores no Sistema Internacional, as organizações internacionais formentariam 

a entrada de agendas múltiplas no debate internacional. Um desses novos debates 
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pode ser a questão de gênero na pauta internacional, feito através da Organização 

das Naçõe Unidas.  

Já no segundo momento, foram apontados os esforços da Organização das 

Nações Unidas em internacionalizar a pauta feminista desde 1946 quando a 

instituição é criada. Assim apontaram-se as fases da Comissão sobre o Status da 

Mulher, como também a elaboração de documentos oficiais que dispusessem sobre 

as discriminações contra as mulheres e as conferências promovidas pela organização 

para debater a questão.  

Por fim, a útlima parte do trabalho se destinou a responder o problema que a 

norteou, de investigar como o acumulado histórico de promoção dos direitos das 

mulheres, feito pela Organização das Nações Unidas, se traduziu em ações estatais 

de proteção e promoção dos direitos das mulheres, entre os anos de 1995 a 2010.  

Para responder este quetionamento foi feita uma pesquisa acerca das políticas 

públicas – representadas em formas legislativas – que foram aprovadas entre o marco 

temporal escolhido e que dispusessem sobre os direitos das mulheres em seu texto. 

Deste modo chegou-se ao total de quarenta e três lesgislações, sendo estas 

divididas em cinco áreas de atuação: Saúde, Administrativas, Econômicas e 

Trabalhistas, Previdência e Segurança. Com a aprovação destas legislações entre os 

anos de 1995 a 2010 se exibiu que o Brasil, durante estes quinze anos, procurou 

promover os direitos das mulheres em consonância com a pauta feminista adotada 

pela Organização das Nações Unidas.  

Ao longo da pesquisa evidenciou-se que a ONU possui influência para o 

movimento feminista brasileiro, assim como se reconhece que a ONU foi influenciada 

pelos movimentos. A organização agiu, ao longo dos quinze anos analisados na 

pesquisa, como legitimadora do movimento feminista. Assim, como também a pauta 

feminista da organização foi legitimada pelos movimentos nacionais. Com a adoção 

do movimento feminita pela ONU, a organização contribui para a compreensão de que 

as desigualdades enfrentadas pelas mulheres não são naturais, e sim uma construção 

social, e do mesmo modo que este entendimento foi construido, ele pode ser 

subistituido por uma compreensão de igualdade plena entre homens e mulheres. 

Assim sendo, foi demostrada a relevância de uma organização internacional dessa 
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magnitude tratar priorizar os direitos das mulheres e a promoção da igualdade entre 

os sexos.  

Deste modo, acredita-se que a análise das legislações são um caminho para 

investigar a internalização de políticas internacionais nas plataformas de ação dos 

Estados. Pretende-se, na continuação deste trabalho, aprofundar  os estudos na 

temática sobre os direitos das mulheres e a promoção da igualdade de gênero e suas 

interface com as Relações Internacionais, buscando compreender como se 

constituem esses processos tanto no âmbito global quanto no âmbito local.  
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TRISTEZAS DE LA LUCHA: DA DOR PARAGUAIA EMERGEM 

ENTRELAÇAMENTOS DE MEMÓRIAS LATINO-AMERICANAS 

 
Meire Oliveira Silva18 

 
Resumo: 
O Paraguai vivenciou longa ditadura, entre os anos de 1954 a 1989, configurando-se 
como um dos maiores exemplos de autoritarismo na América Latina. A cineasta 
paraguaia Paz Encina, por meio de uma trilogia de documentários – Arribo (2014), 
Familiar (2016), Tristezas de la lucha (2016) –, debruça-se sobre os materiais 
presentes no Centro de Documentação para a Defesa dos Direitos Humanos (Archivo 
del Terror) a fim de propiciar uma reflexão rumo ao desvendamento das memórias 
acerca do período de exceção que vitimou milhares de cidadãos paraguaios, dentre 
os exilados, desaparecidos, torturados e mortos. Por meio de abordagem subjetiva, 
Encina irmana-se às dores do passado cujas feridas históricas seguem 
espectralmente a rondar essa sociedade em sua formação. Assim, Familiar e 
Tristezas de la lucha serão analisados por meio de estudos comparados, de gênero e 
culturais, para averiguar como emerge a questão das mulheres latino-americanas em 
memórias erigidas em meio a contextos totalitários.  
 
Palavras-chave: Paz Encina; Memória; mulheres.  
 

A ditadura civil-militar do Paraguai iniciou-se a partir da deposição do 

presidente eleito, Federico Chaves, do Partido Colorado, após o golpe de Estado do 

general Alfredo Stroessner, em maio de 1954. O “stronismo”, como ficou conhecido 

esse período ditatorial, perdurou até 1989. Milhares de pessoas foram diretamente 

atingidas por atos de violações de Direitos Humanos, segundo dados da Comisión de 

la Verdad y Justicia (CMJ) do país. Mortes, torturas, “desaparecimentos”, exílios e 

violências sexuais marcaram os 35 anos da ditadura. 

Com o controle do Estado, das Forças Armadas e também do Partido Colorado, 

o ditador arregimentou os pilares da organização social e política do país, exercendo 

profundo domínio das forças repressivas entre militares, governo e partido, para 

garantir apoio, inclusive, da base popular. Afirmando uma postura anti-comunista, 

manteve-se no poder exercendo presença em todas as instituições, além da dura 

perseguição aos seus opositores. Alguns pontos de encontro com o nazi-fascismo 

 
18 Doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP). Docente do Curso de Letras da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE, campus Foz do Iguaçu). E-mail: meire_oliveira@uol.com.br  

mailto:meire_oliveira@uol.com.br
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europeu eram a marca do período; seja pelo totalitarismo manifestado em torturas, 

cárceres e demais aviltamentos dos direitos Humanos. O stronismo, portanto, 

simbolizou um dos piores exemplares de autoritarismo na América Latina, tendo apoio 

dos Estados Unidos – e da Operação Condor19 – que fomentaram a manutenção dos 

sucessivos golpes exercidos neste continente, sobretudo, a partir dos anos 1970. Tais 

fatos contribuíram para o aumento das disparidades sociais, agravando a crise interna 

devido a iniciativas econômicas excludentes que resultaram em altos índices de 

desemprego. A esses problemas, somaram-se a falta de políticas públicas voltadas à 

saúde e à educação, assim como corrupção e outros desmandos na gestão pública. 

Em meio a esse cenário social, histórico e político conturbado, nasce a cineasta 

Paz Encina. Sua família, de origem privilegiada, era ligada a questões politizadas 

contrárias ao autoritarismo de Stroessner. Decidir filmar uma trilogia acerca dos 35 

anos dessa ditadura revela seu interesse de debruçar-se sobre a História paraguaia 

em passagens que se confundem com suas próprias lembranças. Estudou cinema na 

Universidade de Buenos Aires e, dada a sua origem, sentiu os impactos do golpe de 

maneira diferente da maioria população pobre paraguaia, já que não muito exposta 

aos problemas governamentais relativos à ausência de direitos que atinge diretamente 

os cidadãos em maior vulnerabilidade social. A inclinação de seu cinema, no entanto, 

encontra raízes em compromissos histórico e político, como reflete: 

 
 
"Me costó mucho hacer estos cortos y fue a partir de que decidí estudiar la 
dictadura de Stroessner. Yo nací en la dictadura y viví en la dictadura hasta 
los 18 años, mi papá fue opositor, vivíamos controlados, siempre había una 
redada en mi casa, siempre lo llevaban, esto era lo cotidiano para nosotros, 
pero al mismo tiempo por mi pertenencia a una familia de la clase media alta 
de Asunción mi situación era ambigua porque yo todos los días iba a la 
escuela con los hijos de los generales stronistas” (TELAM). 
 
 

Logo, retomando-se brevemente os dois longas-metragens da realizadora, é 

possível perceber como o extermínio da cultura e da identidade dos povos originários 

são como lacunas na formação do país. Seu primeiro longa, La Hamaca Paraguaya 

(2006), falado em guarani, demonstra essa inclinação anticolonialista que se insurge 

 
19 Coligação militar e política internacional entre países latino-americanos como Paraguai, Bolívia, 
Chile, Argentina, Uruguai e Brasil, a fim de garantir o domínio contra as pautas revolucionárias por 
meio de forte repressão.  
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contra o totalitarismo que assolou o Paraguai desde os primórdios, mesmo que não 

seja esse seu recorte temático, mas sim a nostalgia do que não se viveu, que parece 

assombrar o Paraguai. Ao retratar a disputa do território de Chaco com a Bolívia, entre 

1932 e 1935, talvez reverberem fissuras históricas de/em todo o continente em 

memórias difusas e cíclicas. No entanto, como parece ser a marca registrada da 

estética fílmica de Encina, para além dos fatores históricos, interessam-lhe questões 

subjetivas. No caso desse longa, a expectativa familiar quanto ao retorno do filho da 

guerra.  

Em Ejercicios de memória (2016), seu segundo longa-metragem, enfoca-se a 

perseguição impelida a Agustín Goiburú, que “desapareceu” na Argentina, trazendo à 

tona as táticas de repressão da Operação Condor na América Latina como estratégias 

de manutenção de golpes em investidas autoritárias no continente. Em ambos os 

filmes, para além da ousadia temática, destaca-se o tratamento formal que arrisca 

experimentações de captação das imagens. Porém, a impressão é a de que a 

realizadora se vale também das transgressões formais que desafiam uma gramática 

fílmica para enfatizar os discursos – verbais ou não –, fazendo vir à tona uma 

linguagem que ultrapasse fronteiras idiomáticas, linguísticas, históricas, artísticas e 

culturais para, assim, resistir como expressão e arte que singularizam os indivíduos. 

O trabalho de mise-en-scène é erigido a partir de estímulos das memórias 

involuntárias, tanto nos depoimentos veiculados nos curtas, quanto nas sequências 

que enfatizam materiais de arquivo. Estabelecem-se elos com o presente da 

enunciação evocando um momento histórico cristalizado nas nações latino-

americanas. Assim, nessa série de três documentários, Arribo (2014), Familiar (2016) 

e Tristezas de la lucha (2016), Paz condensa, a partir de pesquisa no Centro de 

Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, exame e 

abordagem inéditas realizadas atualmente em filmes paraguaios que não contam com 

incentivos governamentais: 

 
 
"En un intento por echar algo de luz sobre esta época es que decido estudiar 
la dictadura de Stroessner y lo hago a partir de los Archivos del Terror, que 
hace años son públicos y en los que están todas las fichas de los detenidos, 
las entradas y salidas, las fotografías, los trabajos de los pyragüés 
(delatores)", agrega la realizadora. (TELAM) 
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Dessa trilogia, totalizando quase 30 minutos, eclodem questões diversas 

relativas aos autoritarismos, mas a problemática da violência de gênero também 

emerge das nuances, especialmente, em Familiar e Tristezas de la lucha. Arribo 

consegue condensar, por sua vez, as violências do Estado, mesmo aos retornados do 

exílio que se mantêm sob a vigilância completa por parte do governo. Um 

interrogatório demonstra a fragilidade das famílias dos contrários ao regime stronista, 

através da história de Benigno Perrotta, do Partido Revolucionário Febrerista – 

fundado em 1951, na Argentina, e contrário a Stroessner –, que volta ao Paraguai. As 

perguntas retóricas de modo a garantir as prerrogativas de sigilo à imprensa sobre as 

ações do Estado paraguaio conduzem a abordagem ameaçadora do questionário de 

entrada do civil no país a partir do Aeroporto de Assunção.  

No entanto, em Familiar e Tristezas de la lucha, para além das memórias 

coletivas, nas quais se encaixam a de Paz Encina, há outras sombras. São espectros 

de mais mulheres vitimadas pelas ditaduras latino-americanas tendo a ditadura 

paraguaia como microcosmo. Assim, entre a usurpação dos corpos ancestrais das 

nativas na trajetória da América Latina, vêm à tona dois corpos nos curtas-metragens: 

o de uma menina e o de uma mulher grávida. Ambas ‘culpadas’ pelos crimes de 

oposição ao autoritarismo militar. Ainda assim, no entrelaçamento de opressões, 

guerrilheiros e pobres camponeses abrem o curta Familiar em montagem com 

materiais advindos de arquivos em áudio e fotografias. Sabe-se tratar de referência a 

Arnaldo Flores, um dos líderes das Ligas Agrárias Cristãs, irmão de Apolonia Flores 

Rotela. Esta, uma criança de 12 anos, torturada e presa pelas forças policiais 

paraguaias, com a acusação de ser uma guerrilheira da luta armada. 

Com nove minutos de duração, o documentário conta com a montagem de 

imagens de arquivos que não estabelecem correspondência direta com os áudios. 

Esse descompasso parece materializar a própria desconexão histórica de se buscar 

a ideia prometida de um Paraguai mítico. Se seu passado pré-colonial, assim como o 

das demais nações latino-americanas é desconhecido, são inúmeros os extermínios 

de seu povo continuamente submetido a imposições históricas cujas cicatrizes foram 

abrindo lacunas que o tempo busca preencher por meio da memória.  
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Os contrastes das imagens de bailes de festas, jogos de futebol e outdoor da 

Coca-Cola, na abertura do curta, mostram a invasão da cultura estrangeira – 

especialmente, a norte-americana, como a romper qualquer ideal de retomada das 

raízes intocadas antes do contato com os colonizadores hoje refletidos nos moldes 

contemporâneos da dominação econômica dos Estados Unidos. A justaposição da 

bandeira paraguaia à propaganda de refrigerante norte-americano sugere a 

inevitabilidade do encontro entre duas culturas muito diferentes cujos ecos conflitantes 

se espalharão por todo o filme. O primeiro áudio de arquivo entremeia a repetição 

contínua do discurso de Stroessner com as imagens difusas do início do documentário 

e parecem sugerir uma espiral onírica de evocação de lembranças que se confundem 

com o próprio fluxo da memória. De condução tortuosa, a montagem mimetiza os 

percalços da reconstituição dos eventos por meio das lembranças que são 

esmaecidas por superposições imagéticas de digitais das mãos do prisioneiro. 

Contudo, o rosto que aparece é o de uma menina, muito nova, Apolonia Flores Rotela. 

A informação de que tinha apenas 12 anos é centralizada na tela. E situada ao lado 

de moças que dançam festivamente em outro quadro, superposto ao lado de forma a 

acirrar o contraste das narrativas fundidas e, ao mesmo tempo, suspensas no espaço-

tempo, outra narrativa se constrói. 

Por meio desse quadro com a montagem de vídeo superposta a um documento 

de prisão que se examina, tem-se a impressão de um olhar a guiar a leitura; ainda que 

filtrado pelas imagens enquadradas de uma festa. E, nesse momento, a legenda 

desparece, mesmo que o diálogo se trave em guarani. Assim, o relato parece não 

importar, já que outra trama está sendo construída junto ao espectador. Este é 

interpelado a preencher as lacunas dessa memória que, apesar da subjetividade da 

cineasta, apresenta-se coletiva em suas reverberações. Os espaços da ficha criminal 

que contém informações relativas aos interesses de uma suposta ‘segurança nacional’ 

são listados em “profesión”, “ideologia política” e “entró al país”. Não obstante, o que 

deveria ter sido preenchido na chegada da prisioneira, encontra-se em branco, afinal 

trata-se de uma menina de 12 anos. Neste momento, o fato de havia li apenas uma 

criança começa a conectar dados que, incômodos, ressoam ‘mais alto’ do que o 

diálogo em guarani, cada vez mais remoto.  
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Os nomes dos parentes da garota surgem na tela que focaliza a ficha criminal 

e demonstram a perseguição aos considerados inimigos do regime. Assim como as 

fotos de Apolonia Flores só trazem seu olhar perdido que reitera o letreiro reproduzido 

a partir de sua ficha policial: “Antecedentes. Detenida: em fecha 11 de marzo de 1980, 

em la zona operativa de Caaguazú y remitida el mismo día a este Departamento el 

Policlínico Policial”. As informações seguintes vêm riscadas sugerindo a omissão de 

informações de local de prisão e também de sua condição física. Dessa maneira, 

estão suprimidos os excertos “Rigoberto Caballero” – sendo o Hospital que a recebeu 

quando – e “a raiz de heridas de balas que habia recebido. Su detención”, como a 

ocultar a violência à que foi submetida. Assim sendo, estas partes estão censuradas 

no relatório, retomando o texto no trecho conveniente à versão do regime: 

 
 
“[...] es para averiguaciónes sobre los supuestos hechos de Asalto a mano 
armada, robo, homicídio frustrado, herida, usurpación de autoridade y 
tenência ilegal de armas de fuego, ocurridos en el km 37 (Pto Pte. 
Stroessner), en fecha 8 de marzo de 1980.” (ENCINA, 2016, 5’19’’-5’29’’)  
 
 

O que ficou conhecido como Caso Caaguazú, é narrado pela montagem 

concomitantemente a um ballet que segue as notas da conhecida valsa Danúbio azul20 

que choca pelo inusitado e pela ocupação de um lugar anteriormente habitado por um 

rosto perdido de uma menina de origem indígena e, em cujo corte, presentificou-se a 

tela escura. O vazio. O apagamento. Na sobreposição, os passos de dança ao som 

da valsa austríaca por justaposição de tempos, espaços e experiências, sugerem a 

realidade insólita.  Dançam um casal e também as bailarinas meninas, em outro 

quadro composto por figuras de momentos festivos, marcando o paralelismo de 

eventos que sucederam o desagradável interrogatório anteriormente estampado pelo 

rosto da menina mestiça. Ao centro, as imagens de marchas uniformizadas pelas ruas 

aludem a comemorações cívicas entremeadas por bailes de festas privadas. A figura 

da marcha central traz a caminhada de autoridades acompanhadas pelo que parecem 

ser sacerdotes religiosos cujas batinas brancas, ao mesmo tempo, sugerem abençoar 

o movimento e servir de sentinelas protetoras do ato cívico seguido por cidadãos. O 

 
20 An der schönen blauen Donau ou Donauwalzer, de Johann Strauss. 
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título Familiar que surge é seguido pelos créditos que agradecem, inclusive, à família 

Perez Encina, afinal as imagens de festividades em salão de festas pertencem ao 

arquivo familiar da diretora.  

Quanto ao que aconteceu, de fato, à menina Apolonia, entre abusos físicos e 

psicológicos; a mulher Apolonia Flores relata em outubro de 2018: 

 
 
Mucho me torturaron. Hasta ahora me duelen los senos por los golpes que 
recibí en las torturas, me pegaron mucho con la culata del arma acá en el 
pecho. Estaba en el suelo, herida, estaba bañada en sangre y ellos me 
pegaban, porque querían saber a dónde se fue nuestro dirigente Victoriano 
Centurión, y yo no sabía dónde estaba él, ustedes me dispararon y aquí me 
quedé les decía, no sé dónde está. Demasiado me torturaron ahí en el estero. 
Me violaron, hicieron de todo conmigo en el monte. Eran policías. Estaban 
uniformados. Después ya no me di más cuenta, estaba inconsciente, pero sí, 
jugaron mucho por mí. Tengo tres hijos. Gracias a Dios pude tener hijos, con 
todo lo que me hicieron, pero hasta ahora me duele todo lo que me hicieron 
(ULTIMA HORA, 2018). 
 
 

Essas violações continuaram na Casa de detenção feminina “Buen Pastor”, 

para onde foi transferida posteriormente. Flores conta que era embriagada e exposta 

a atividades e outras substâncias para entreter os adultos envolvidos nas agressões 

(ULTIMA HORA). Nesse local permanece durante um ano antes de voltar a sua 

comunidade, mas não sem antes ter recebido propostas de “proteção” diretamente de 

Stroessner – ainda no hospital que a recebeu após os seis tiros que levou, antes de 

sua prisão inicial –, em troca de que não retornasse à sua comunidade. A família 

Flores, formada por camponeses pobres que ansiavam algum pedaço de terra, foi 

capturada em um desses levantes cujos traumas são uma rápida amostra do que vive 

uma mulher pobre, mesmo que ainda muito menina, em meio ao terror da “terra 

devastada” – no que existe de simbólico, mas também literal, nesta expressão. E vale 

retomar que o golpe dirigido a Federico Chaves, no Paraguai, antes da imposição 

stronista tinha, entre outras medidas, implantar reforma agrária de alguma forma. 

Nada muito diferente do que ocorreu com João Goulart, no Brasil, por exemplo, em 

1964. E os dialogismos históricos se impõem inevitavelmente. 

Assim sendo, o próximo curta-metragem, Tristezas de la lucha, expõe 

intersecções de abusos, ainda que de maneira indireta. Paz Encina, nessa adaptação, 

realiza paralelos com a obra do escritor espanhol Rafael Barret, em seu conto 
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homônimo (BARRET, 2011, pp. 161-163), presente na obra Germinal21, cuja 

veiculação se deu por meio da coletânea El dolor paraguayo. É preciso retomar as 

marcas deixadas pelos episódios da Guerra da Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e 

Uruguai) e a do Chaco, no Paraguai. Uma trajetória construída mediante lacunas: 

“trata-se, assim, de uma história, memória e identidade construídas sobre uma derrota 

militar, a devastação de um país e o genocídio de um povo, elementos centrais da 

‘falta’”. (SILVA, 2018, p. 04) O fato de Encina escolher a obra de Barret para comentar 

a situação política do Paraguai, cuja gestão governamental não possibilitaria as 

medidas necessárias de transformação e desenvolvimento, oferece reflexões. 

Igualmente, examinando-se algumas análises (SILVA, 2018) da obra de Barret, há à 

ideia associada ao Paraguai como 

 
 
[...] à margem e vítima da “modernidade”. O trem, um dos principais símbolos 
da modernidade, passa sobre o menino que repousava indiferente ou 
impotente sobre os trilhos. A imagem da cabeça e dos pés cortados reforça 
a ideia de paralisia e impotência do país frente à modernidade (SILVA, 2018, 
p. 05). 
 
 

A cineasta, compreende esse imaginário criado acerca do Paraguai em seus 

percursos históricos cuja formação, assim como as demais nações colonizadas da 

América Latina está consolidada por vazios; o que lhe permite realizar um cinema 

político porque ancorado na memória. Ainda assim, o Paraguai apresenta-se marcado 

por enormes disparidades sociais, mesmo com a aparente normalidade do 

funcionamento de suas instituições22.    

No relato de Rafael Barret que serviu de inspiração ao filme de Paz Encina, um 

indivíduo mantido em prisão domiciliar passa a refletir sobre seus privilégios em 

relação ao guarda que o vigia, e que não tem a mesma origem social que ele, 

problemas vêm à tona porque se trata de uma experiência vivida pelo próprio escritor 

espanhol. Nessa narrativa, o vigilante do texto é mostrado como um oprimido do 

 
21 Possivelmente uma referência ao escritor francês Émile Zolà, cuja obra homônima representou, não 
só a estética naturalista de deflagração do lado animalesco dos indivíduos em sua biofisiologia a buscar 
sobrevivência, mas refletiu sobre a luta de classes em suas origens científicas na própria condição de 
disputa dos seres. 
22 Conforme Silva, “Outro exemplo das permanências do stronismo pode ser encontrado nas eleições 
de 2018, nas quais o colorado Mario Abdo Benítez foi eleito presidente do país: seu pai, de mesmo 
nome, foi secretário privado de Stroessner.” (2018, p. 07) 
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contexto social que recai sobre os mais fragilizados socialmente. No curta homônimo, 

Paz Encina cria, a partir de Barret, outra realidade para o prisioneiro que reflete sobre 

seus privilégios de classe – quase alter ego da diretora, considerando-se a análise 

fílmica – ao estar em uma prisão domiciliar, enquanto o próprio guarda que o vigia, 

pertence a uma classe inferior à dele. E ele narra seu incômodo. Mas, no filme, o 

“preso” conversa por telefone com duas interlocutoras – a mãe e uma mulher 

identificada por Soledad – e uma série de contradições de classe e políticas são 

destrinchadas. A breve conversação sobre a personagem estar em prisão domiciliar 

porque sua família é próxima dos militares, e teria pagado por isso, é um marcador de 

classe que demonstra a influência política dos mais favorecidos economicamente. 

Sabe-se que Rafael Barret ficou 20 dias preso em sua casa por ter defendido 

um operário com habeas corpus no intuito de livrá-lo da prisão. Sua detenção foi 

decorrente desse ato considerado “insolente”. Barret escreve sobre o episódio em 

Germinal, quase um diário de seu cotidiano. Na adaptação de Encina, áudios 

mesclados de Chaves e Stroessner aparecem em contiguidade, ou seja, antes e após 

o golpe, como sucessivas opressões do povo. A imagem de uma pessoa andando a 

esmo, entre a paisagem coberta por grama e pedras, perfaz o caminho aparentemente 

sem chegada. Tomadas das paisagens naturais ambientam o caminhar sem destino. 

Seria o “cavaleiro andante” do conto referido, em mea culpa por estar usufruindo de 

privilégios enquanto aquele povo que defende está sendo explorado (em sua força de 

trabalho) diante da janela a vigiar – passando frio e fome –, mas sobretudo a proteger 

um revolucionário oriundo da elite, em seu privilégio de classe? Toda a adaptação é 

realizada, mais do que apenas em forma de transposição da obra de Barret ao 

audiovisual, com base em diálogos e questionamentos que condensam as próprias 

angústias da cineasta, como demonstrou o curta Familiar. Ao passo que, ao final do 

relato dialoga-se com o sentimento de busca de sentido na ação militante por parte 

da classe privilegiada diante dos desmandos políticos: “sin embargo, humillados y a 

ciegas, nos es preciso seguir luchando, y hacernos la ilusión de que nuestra vida no 

es completamente inútil” (Germinal, nº 5, 30 de agosto de 1908)” (BARRET, 1909, p. 

163) 
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Porém, as camadas de referências do texto podem refletir meandros latino-

americanos que insistem em ecoar nos encontros históricos abafados pelas memórias 

suspensas em limites temporais, biográficos ou estéticos. Algumas questões se 

impõem em conexões inusitadas nos labirintos da História. No curta-metragem 

Tristezas de la lucha, a interlocutora atende pelo nome de Soledad. Simbolicamente, 

a associação imediata à nostalgia por uma identidade sempre buscada pelo Paraguai 

ou mesmo por todos os países da América Latina, antes paraísos perdidos23. 

Ademais, existe um fator que não se deixa passar despercebido: a neta do escritor 

espanhol, cujo histórico familiar era de enfrentamento e perseguição política, a 

militante paraguaia Soledad Barret Viedma, também escritora, que fez parte de um 

dos episódios mais grotescos das ditaduras dos anos 1970. Foi assassinada grávida, 

após ter sido delatada por seu companheiro, o infiltrado “Cabo Anselmo” na VPR 

(Vanguarda Popular Revolucionária), no famigerado caso Massacre da Chácara São 

Bento, em Pernambuco. 

Soledad pertencia à família politizada das altas classes sociais, como seu avô 

já havia anunciado em seus escritos do início do século XX. Cresceu em meio às 

atividades políticas de sua família, tendo sido exilada na Argentina e no Uruguai antes 

de chegar ao Brasil, mas não antes de ir a Cuba, onde conheceu o brasileiro José 

Maria Ferreira de Araújo, que se tornou seu companheiro e pai de sua filha, Ñasaindy 

de Araújo Barret. Com o “desaparecimento” de José Maria, Soledad persistiu na luta 

revolucionária, sendo interrompida pelo assassinato brutal que lhe vitimou, anos mais 

tarde, na emboscada armada pelo traidor infiltrado em operações de esquerda, que 

não hesitou em entrega-la à morte, ainda que fosse na ocasião sua companheira e 

estivesse grávida de cinco meses. Foi encontrada com um feto aos pés. A tentativa 

de Cabo Anselmo, de imputar aos guerrilheiros um confronto armado, é refutada pelos 

legistas. Nas perícias, constataram-se 26 tiros nos corpos dos militantes evidenciando 

uma execução planejada previamente. Sob o comando do delegado Sérgio Paranhos 

Fleury – diretor do DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) – Soledad foi 

barbaramente torturada: 

 
 

 
23 Cf. Visão do Paraíso de Sérgio Buarque de Hollanda. 
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Mércia de Albuquerque Ferreira, advogada de presos políticos na época, 
conseguiu ter acesso aos corpos removidos para o necrotério. Sobre 
Soledad, Mércia declarou, em depoimento formal: Ela estava com os olhos 
muito abertos, com expressão muito grande de terror. A boca estava 
entreaberta, e o que mais me impressionou foi o sangue coagulado em 
grande quantidade. Eu tenho a impressão de que ela foi morta, ficou algum 
tempo deitada e depois a trouxeram. O sangue, quando coagulou, ficou preso 
nas pernas, porque era uma quantidade grande. E o feto estava lá nos pés 
dela, não posso saber como foi parar ali ou se foi ali mesmo no necrotério 
que ele caiu, que ele nasceu, naquele horror (MERLINO; OJEDA, 2010, p. 
85). 
 
 

Não há uma entrevista, dentre as fontes consultadas para esta pesquisa, em 

que Paz Encina declare ter, de fato, estabelecido referências à neta de Rafael Barret, 

ou mesmo estabelecido uma ponte temporal familiar que os unisse tragicamente e 

enredasse também a sua história. Todavia, ambas – mulheres privilegiadas, mas com 

‘agravantes’ políticos, vivenciaram dois polos da história. Novamente, Encina estava 

paralela ao acontecimento, ainda que a condição de classe de Soledad Barret não a 

eximisse das violências dirigidas a ela como mulher, mãe, sul-americana, 

revolucionária e intelectual.  

 Do mesmo modo, sobre o caso Apolonia Flores, a cineasta reconhece a 

distância reservada ao povo e às elites financeiras às quais sua família pertencia. 

Como descrito anteriormente, as cenas utilizadas para a montagem de seu 

documentário trazem-na, ainda menina, em suas aulas de ballet nas proximidades do 

local de investigações onde outra menina; de sua idade, mas interrogada e subjugada 

violentamente por fazer parte de um grupo de camponeses representava o outro lado 

da pirâmide social paraguaia. Quanto a isso, Paz Encina propicia, em sua obra, 

possibilidades de análises e autoanálises dos efeitos sucessivos dos totalitarismos 

nas histórias paraguaia e latino-americana: 

 
 
A mí – cuenta – me importa mucho lo que pasó, pero me interrogo desde lo 
que me pasó, desde el lugar que tuvimos como familia en todo ese proceso, 
me lo pregunto constantemente y ese texto de Barret me interpeló al 
encontrar la ficha de Apolonia en los Archivos del Terror y saber que yo, la 
hija de un exiliado y también perseguido por ese régimen, estaba bailando en 
el teatro municipal a media cuadra de la oficina de investigaciones donde 
alguien estaba delatando al hermano de Apolonia por su vinculación con las 
Ligas Agrarias (TELAM). 
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Assombrados por uma promessa de superação do passado, os cidadãos 

paraguaios talvez estejam imersos em sua própria desesperança dada a falta de 

perspectiva de transformação. A obra do escritor revolucionário Rafael Barret salienta 

esse aspecto. Obra e escritor com os quais Paz Encina dialogará acerca da 

impossibilidade de reconstrução do perdido impossível, já que uma profunda distopia 

parece permear a formação da história do país – e de todo o continente.  

Os chamados Arquivos do Terror, que concentram dados sobre as memórias 

ditatoriais do Paraguai, foram encontrados em 1992. Seus materiais tratam dos 

abusos do Estado entre 1917 e 1989. A partir desse acervo, a cineasta realizou curtas 

metragens e vídeos para instalações que refletem sobre os estados de exceção que 

rondam, não só o imaginário, mas a constituição histórica do país. O material, hoje 

digitalizado e público, está concentrado no Arquivo Nacional de Assunção: 

 
 
El fondo digitalizado del Archivo del Terror, miles de documentos que 
demuestran el vínculo entre la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y 
las de la región, fue entregado hoy al Archivo Nacional de Asunción para 
facilitar la divulgación de ese acervo a investigadores y ciudadanía [...] El 
régimen de Stroessner dejó una secuela de 425 desaparecidos o ejecutados, 
detuvo a casi 20.000 personas y forzó el exilio de 20.814 paraguayos, según 
un informe de la Comisión de Verdad y Justicia (LA VANGUARDIA). 
 
 

Em meio ao terror, o que resta são os indícios perpetuados historicamente de 

que a pobreza produz os terrores mais diversos. E, fazendo uma análise do quadro 

social associado a outros entrelaçamentos opressivos, conclui-se que essas 

exclusões se dirigem sobretudo às origens étnicas e raciais. Por fim, torna-se 

imperativo destacar que também a violência de gênero, de caráter ancestral, ronda a 

formação da América Latina, apresentando-se normatizada nessas sociedades, 

desde as invasões em território americano das explorações europeias até as missões 

religiosas que funcionavam como um setor eficaz da “máquina colonizadora”:  

 
 

A missão civilizatória, incluindo a conversão ao cristianismo, estava presente 
na concepção ideológica de conquista e colonização. Julgar os/as 
colonizados/as por suas deficiências do ponto de vista da missão civilizatória 
justificava enormes crueldades. Proponho interpretar, através da perspectiva 
civilizadora, os machos colonizados não humanos como julgados a partir da 
compreensão normativa do “homem”, o ser humano por excelência. Fêmeas 
eram julgadas do ponto de vista da compreensão normativa como “mulheres”, 
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a inversão humana de homens. Desse ponto de vista, pessoas colonizadas 
tornaram-se machos e fêmeas. Machos tornaram-se não-humanos-por-não 
homens, e fêmeas colonizadas tornaram-se não-humanas não-mulheres. 
Consequentemente, fêmeas colonizadas nunca foram compreendidas como 
em falta por não serem como-homens, tendo sido convertidas em viragos. 
Homens colonizados não eram compreendidos como em falta por não serem 
como-mulheres. O que tem sido entendido como “feminização” de “homens” 
colonizados parece mais um gesto de humilhação, atribuindo a eles 
passividade sexual sob ameaça de estupro. Esta tensão entre 
hipersexualidade e passividade sexual define um dos domínios da sujeição 
masculina dos/as colonizados/as (LUGONES, 2019, p. 359). 
 
 

E, nessa teia de opressões, em Tristezas de la lucha, é possível aproximar a 

condição do preso vigiado refletindo sobre seus privilégios em relação ao vigia que 

guarda seu cárcere domiciliar. Assim como Rafael Barret refletia sobre sua condição 

social e a cineasta Paz Encina também. Entretanto, Soledad parece uma exceção: 

errante em países latino-americanos, não foi salva nem por sua origem de classe, sua 

arte ou família. Hoje, é vista como uma espécie de mártir paraguaia quando se 

escavam os arquivos da ditadura brasileira (1964-1985) ainda que seja quase 

desconhecida em seu país ou mesmo na trajetória latino-americana. Pode ser apenas 

uma personagem ou um nome – potência de significado como substantivo simples ou 

próprio. Soledad e soledad: guerrilheira ou sentimento de um povo? De todo modo, 

no caso de Tristezas de la lucha, configura-se como aura cujas conjecturas serão 

arriscadas, podendo ser ou não confirmadas pelo tempo. 

De todo modo, são reflexões às quais a obra de Paz Encina atrela-se 

configurando um levante de realizadores da América Latina dispostos a elevar o 

Cinema aqui produzido para além das fronteiras, ainda que voltados a questões muito 

localizadas em sua formação histórica. O processo de imersão na memória estabelece 

vínculos com outras vozes e alteridades em uma busca que se perpetua como 

resistência e tentativa de reparação. 
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A CONDIÇÃO EXÍLICA E A SUBVERSÃO DAS FRONTEIRAS SIMBÓLICAS: 

 EVA LUNA DE ISABEL ALLENDE 

 
Liz Basso Antunes de Oliveira24 

 
Resumo: 
Este artigo objetiva compreender a influência da condição exílica para a construção 
identitária subversiva da protagonista-narradora de Eva Luna (2014) da escritora 
chilena Isabel Allende, que rompe com os padrões comportamentais designados às 
mulheres nas sociedades patriarcais. Para tal fim, primeiramente apontou-se para as 
fronteiras simbólicas impostas a fim de perpetuar a dominação masculina, mais 
especificamente no Chile. Em seguida, encaminhou-se o olhar para a fronteira entre 
o espaço público e privado, que restringiu as mulheres ao confinamento doméstico 
durante séculos e, em consequência, as submeteu à diversas outras limitações. Para 
isso, as perspectivas do sociólogo francês Pierre Bourdieu em A Dominação 
Masculina (1998) e da socióloga chilena Julieta Kirkwood em El feminismo como 
negación del autoritarismo (1983) foram essenciais. Com fundamento no 
reconhecimento das demarcações de espaços diferenciados para desenvolvimento 
dos papéis sociais opostos entre os sexos e a divisão hierárquica que as restringe às 
características menos relevantes, parte-se para a análise da condição exílica na 
personagem Eva Luna, e a observação das consequências na sua formação 
identitária. Compreende-se o termo condição exílica apontado por Lúcia Osana Zolin 
(2018) como a sensação de estar fora do lugar, ou invadindo o território do Outro. Por 
fim, observou-se que os constantes deslocamentos realizados pela personagem, a 
partir da orfandade aos seis anos de idade, surtem efeitos subversivos sob sua 
identidade enquanto mulher.  
 
Palavras-chave: Fronteiras simbólicas; literatura de resistência; mulheres. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 Por meio da identificação dos processos de desterritorialização experenciados 

pela protagonista narradora da obra Eva Luna (2014) da chilena Isabel Allende, 

observou-se a subversão dos valores patriarcais que limitaram as mulheres durante 

séculos no âmbito doméstico. A personagem sofre opressões de gênero 

correlacionadas às opressões de classe social e, desta forma, ao contrário de 

apresentar aceitação do espaço aparentemente destinado a ela, atua resistindo. 

 
24 licenciada em Letras Português/Inglês e suas respectivas Literaturas pela Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná e mestranda do Programa de Pós-graduação, Stricto sensu, em Sociedade, Cultura 
e Fronteiras pela mesma instituição. E-mail: liz.basso.oliveira@gmail.com.  
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Desta forma, objetivou-se compreender a influência da condição exílica vivenciada 

pela protagonista, para o movimento de resistência que a leva a subverter valores das 

sociedades patriarcais. 

 Para isso, primeiramente buscou-se apresentar o conceito de patriarcado e, o 

instrumento de perpetuação do sistema hierárquico exercido através da fronteira 

simbólica imposta entre o público e o privado, que reserva às mulheres o âmbito 

familiar. Amparou-se principalmente nas perspectivas da socióloga chilena Julieta 

Kirkwood (1983), do sociólogo francês Pierre Bourdieu (1998), da historiadora 

francesa Michelle Perrot (2007). A representação da fronteira simbólica entre o espaço 

privado e o espaço público em Eva Luna, indicam a percepção da profunda relação 

entre estas instituições sociais e a dominação masculina, abarcadas por Pierre 

Bourdieu, como um sistema simbólico de oposição no qual se ampara o argumento 

de subalternidade feminina como aspecto essencial das características das mulheres.  

 Em seguida, foi realizada a análise da personagem narradora Eva Luna, por 

meio das noções apresentadas anteriormente, dialogando com a ótica do historiador 

e crítico literário Alfredo Bosi em Literatura e Resistência (2002) e da pesquisadora e 

doutora em Letras Lúcia Osana Zolin (2018), essenciais para a compreensão da 

condição exílica e da resistência enquanto aspecto ético da literatura. Por fim, foi 

observado que os constantes deslocamentos realizados pela protagonista, surtem 

efeitos subversivos sob sua identidade enquanto mulher.  

 

AS FRONTEIRAS DO PATRIARCADO  

 

Em seu livro de memórias, Meu país inventado (2003), Isabel Allende dedica-

se a apresentar seu país de origem por meio de recordações. Confessa a presença 

da nostalgia pela pátria perdida em suas obras literárias, o caráter chileno e a história, 

no entanto no presente artigo, será utilizado para demonstrar a visão da autora a 

respeito do patriarcado no Chile, exposta principalmente no capítulo intitulado Sereias 

olhando o mar (2003, p. 69-79), no qual confessa ter inspirado quase todas as 

personagens femininas de seus romances em chilenas com as quais trabalhou, ou 

para as quais trabalhou durante os anos em que viveu no Chile.  
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Segundo ela (2003, p. 73-74), apesar da personalidade livre e organizada das 

mulheres chilenas, que atualmente competem em pé de igualdade com os homens no 

campo do trabalho, ao mesmo tempo em que dirigem suas famílias, o Chile continua 

sendo um país machista, no qual as mulheres precisam fazer o dobro do esforço dos 

homens para alcançar apenas metade do reconhecimento que a eles é destinado, 

desta forma, a grande maioria das mulheres continua sendo marginalizada. 

 A personagem-narradora da obra a ser analisada, parece representar a 

marginalização sofrida pelas mulheres das camadas sociais mais baixas do Chile, já 

que era filha da empregada doméstica, Consuelo, e que se tornando órfã 

precocemente, se vê desamparada, precisando trabalhar exercendo funções 

domésticas aos sete anos de idade e por vezes, chegando a morar na rua. Deste 

desamparo, repercutem diversas formas de dominação, demonstrados por meio das 

violências simbólicas que outros personagens aplicam em Eva. Mesmo assim, a 

personagem Eva, personificação de muitas das características femininas descritas por 

Allende em Meu país inventado, na adultidade consegue reverter a situação de 

desigualdade para si por meio da resistência.   

Tais desigualdades entre os sexos não se restringem ao Chile, fazendo com 

que os instrumentos que mantém o patriarcado vivo, sejam objetos de estudo para 

diversas áreas do conhecimento humano, bem como para o antropólogo e sociólogo 

francês Pierre Bourdieu (1930-2002), que dedicou A dominação masculina: a 

condição feminina e a violência simbólica25 (1998) a compreender como a estrutura 

social de dominação dos homens sobre as mulheres se estabelece, percorrendo 

práticas e métodos que resultam na incorporação da dominação masculina. Afirma 

que apesar da aparência de naturalidade, as divisões sexuais nada têm de biológicas, 

mas são reforçadas por meio das violências simbólicas. Dialogando com outras 

teóricas que possibilitam a aproximação com as características próprias do 

patriarcado chileno, as memórias de Allende em Meu país inventado (2003) e a teoria 

 
25 “Ao tomar ‘simbólico’ em um de seus sentidos mais correntes, supõe-se, por vezes, que enfatizar a 
violência simbólica é minimizar o papel da violência física e (fazer) esquecer que há mulheres 
espancadas, violentadas, exploradas, ou, o que é ainda pior, tentar desculpar os homens por essa 
forma de violência. O que não é, obviamente, o caso. Ao se entender ‘simbólico’ como o oposto do real, 
de efetivo, a suposição é de que a violência simbólica seria uma violência meramente ‘espiritual’ e, 
indiscutivelmente, sem efeitos reais” (BOURDIEU, 1998, p. 63).  
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de Bourdieu (1998) auxiliam no aprofundamento dos aspectos que se referem ao 

patriarcado presentes na obra Eva Luna e que, por consequência, causaram os 

movimentos de resistência da personagem.   

Julieta Kirkwood dizia “Somos malfeitas do patriarcado” (LARGO, 2017, p. 121). 

Este termo amplamente utilizado pelos estudos feministas de maneira heterogênea, é 

apontado por Morgante e Nader em O patriarcado nos estudos feministas (2014) como 

um conceito que abrange a dominação e a exploração das mulheres e se refere ao 

poder e dominação dos homens sobre as mulheres. Segundo as autoras, o 

patriarcado é um termo capaz de visualizar a amplitude da dominação, que se espalha 

desde a esfera familiar, até o âmbito trabalhista, político e midiático, compondo, desta 

forma, a dinâmica social inculcada no inconsciente de ambos os sexos 

individualmente e, ao mesmo tempo, nas categorias sociais que compõe a 

consciência coletiva. 

 Para Thomas Bonnici (2007, p. 198), o patriarcado é definido na teoria feminista 

como “o controle e a repressão da mulher pela sociedade masculina e parece 

constituir a forma histórica mais importante da divisão e opressão social”. Nesta 

perspectiva, o poder e a agressão masculinos são legitimados e perpetuados por um 

conjunto universal de instituições.  

As desigualdades inerentes às sociedades patriarcais, baseiam-se na ideia de 

inferioridade essencial das mulheres (objeto, instrumento), e, portanto, na 

superioridade essencial dos homens (sujeito, agente), justificando assim, as fronteiras 

entre os espaços femininos e masculinos, como aponta Bourdieu (1998, p. 76):  

 
 
O princípio da inferioridade e da exclusão da mulher, que o sistema 
mítico-ritual ratifica e amplia, a ponto de fazer dele o princípio de 
divisão de todo o universo, não é mais que a dissimetria fundamental, 
a do sujeito e do objeto, do agente e do instrumento, instaurada entre 
o homem e a mulher no terreno das trocas simbólicas, das relações de 
produção e reprodução do capital simbólico.   
 
 

 Ainda segundo Bourdieu (1998, p. 24), o patriarcado estrutura-se na divisão 

entre atividades e coisas masculinas e femininas, características sempre opostas que 

se assemelham apenas na diferença, partindo do princípio masculino como medida 

para todas as coisas, ou seja, toda característica engendrada ao simbolismo 
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masculino é positiva, enquanto que na estrutura de oposição, tudo que simboliza o 

feminino é negativo. Para ele, esta ordem social funciona como uma máquina 

simbólica, que exerce o papel de distribuir as atividades, os locais, os momentos, os 

instrumentos atribuídos a cada um dos sexos, sendo o espaço público reservado aos 

homens, enquanto o espaço privado é reservado às mulheres.   

 Estes espaços que separam o que pertence ao universo masculino do que 

pertence ao universo feminino estão inscritos, ao mesmo tempo, na objetividade e na 

subjetividade, pelas quais os seres humanos apreendem o mundo social. É por meio 

de esquemas de pensamentos que permanecem registradas as diferenças inscritas 

na objetividade, dando-lhe caráter de naturalidade, à medida que as diferenças 

simbólicas são construídas justificadas na diferença biológica (BOURDIEU, 1998).  

 Esta lógica de naturalidade reproduzida por pensadores de linhas filosóficas e 

adiciona-se aqui, escritores de ficção, atribui legitimação aos esquemas simbolizados 

por meio da representação, por vezes não percebendo os mecanismos profundos nos 

quais está estruturado o patriarcado, mas que em outras os discursos e ideologias 

são intencionais (BOURDIEU, 1998, p. 23).  

 Segundo Bonnici (2007, p. 198) o patriarcado manifestado na literatura 

ocidental apresenta a predominância de autores masculinos, que representaram as 

mulheres em personagens relegadas aos “estereótipos tradicionais baseados na 

biologia e nas convenções tradicionais; na hierarquização do binarismo, onde o ser é 

o masculino localizado no centro, enquanto a mulher é o outro localizado na margem”.   

 A marginalização das mulheres, se reafirma por meio da incorporação de 

características que as propõe resumir a si próprias ao âmbito doméstico.   Segundo 

Kirkwood (1983, p. 12), às mulheres chilenas são atribuídas simbologias como madre 

de la chilenidad, cauteladora de la gran familia que es la patria, defensora de sus hijos, 

mujer: levántate y lucha por los tuyos. Tais simbologias evidenciam os efeitos 

pretendidos pelo patriarcado sobre a formação identitária das mulheres chilenas.  

  A historiadora francesa Michelle Perrot (2006, p. 16-17) demonstra que a 

invisibilidade das mulheres, e, portanto, sua falta de participação nas atividades 

públicas e a sua ausência dos registros históricos, relacionam-se justamente com o 

confinamento e atuação em família: “Sua aparição em grupo causa medo. Entre os 
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gregos, é a stasis, a desordem. Sua fala em público é indecente” e completa “Porque 

são pouco vistas, pouco se fala delas”, apontando também para o seu silêncio, já que 

seu acesso à escrita foi tardio e por isso, deixaram poucos vestígios diretos. Até a 

gramática contribui para ausência de registros da participação das mulheres na 

história: “Quando há mistura de gêneros, usa-se o masculino plural: eles dissimula 

elas” (PERROT, 2006, p. 21).    

Desta maneira, a seguir serão aprofundados os efeitos da Fronteira entre o 

público e o privado, para que seja possível compreender melhor o confinamento e o 

silêncio das mulheres relacionados aos traços identitários que as caracteriza como 

passivas e inferiores. 

 

A FRONTEIRA ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO 

  

Relacionando as dimensões política, feminista e popular, Julieta Kirkwood 

(1983) analisa aspectos que compõe a realidade das mulheres chilenas em meio à 

ditadura militar, revelando esquemas da lógica patriarcal que não impuseram o 

autoritarismo apenas por meio das forças militares, mas também através de todas as 

outras formas autoritárias presentes na sociedade civil, tornando as mulheres o grupo 

mais propenso ao conservadorismo social e ao autoritarismo. Um dos instrumentos 

apontados por ela, sobre o qual se baseava o patriarcado tradicional chileno, 

reforçado durante a ditadura (época em que a novela Eva Luna foi escrita), foi o 

confinamento feminino:  

 
 
[...] la ideologia tradicional, conservadora, proporcionaba un modelo 
coherente a la situación real jerárquica, disciplinaria, constreñida, que 
implicaba la vivencia de los roles femeninos al interior de la familia, para todas 
las clases sociales. La ideologia tradicional autoritária, ‘inmovilista’, 
cauteladora del ‘orden’, se corresponde con una práctica croncreta rígida y 
cerrada al cambio (KIRKWOOD, 1983, p. 6). 
 
 

Tal como observado na perspectiva de Bourdieu (1998), Kirkwood (1983) 

destaca que os ‘obstáculos’ encontrados pelas mulheres para participar da vida 

pública são justificados em argumentos biológicos, nos quais se ampara a oposição 

entre afetividade (mulheres) e razão (homens). Enquanto que o privado é visto como 
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lugar do domínio da afetividade e da individualidade - qualidades relacionadas a elas 

no sistema simbólico de oposição -, e, portanto, excluído do âmbito público. 

Qualidades como as citadas anteriormente, de donas do poder do afeto, do poder da 

casa, da chantagem emocional, as inserem inevitavelmente no espaço familiar. Além 

disso, Kirkwood (1983, p. 9), afirma que outro motivo para que elas se entediem 

daquilo que é público, é por terem consciência de que nunca poderão tomar o poder.  

Outro instrumento do esquema patriarcal parece ser a falta de 

representatividade das mulheres participativas na ciência histórica. Assim, Perrot 

(2007, p. 16) relaciona a falta de registros da participação feminina na história com a 

sua ausência dos lugares públicos, que durante muito tempo foram os únicos 

relatados. Descreve-as como invisíveis: “Elas atuam em família, confinadas em casa, 

ou no que serve de casa. São invisíveis. Em muitas sociedades, a invisibilidade e o 

silêncio das mulheres fazem parte da ordem das coisas. É a garantia de uma cidade 

tranqüila” (PERROT, 2007, p. 17). Além disso, enquanto não tiveram acesso à palavra 

escrita, não tinham instrumentos para se incluírem na história, como fez Michelle 

Perrot e tantas outras historiadoras atuais, contribuindo durante muito tempo para que 

as mulheres não se identificassem com os espaços e características que 

interessavam à História, ou seja, enquanto não eram incluídas na história, não se 

identificavam com ela, se desinteressavam dos assuntos públicos, e aparentavam 

carregar as características essenciais engendradas a elas pelo patriarcado, formando 

um ciclo aparentemente inesgotável.  

É claro, que este ciclo em parte foi rompido, mas para que isto ocorresse, foi 

necessário repensar diversos aspectos da sociedade. Kirkwood (1983, p. 16) expõe 

que a primeira pauta das feministas chilenas para o início da reformulação da 

sociedade foi justamente a negação do que separava o público do privado, a fim de 

recuperar e/ou buscar uma identidade renovada e mais ampla para as que estavam 

submersas nestes lugares invisíveis. Junto a isso, negavam sua situação de 

dependência, negavam sua condição de alteridade e de objeto, negavam a 

individualização dos problemas femininos e negavam a condição de improdutiva 

atribuída às mulheres (KIRKWOOD, 2007, p. 16-17).   
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Apesar das conquistas por espaços de atuação pública, Bourdieu (1998, p. 71) 

aponta para o instrumento simbólico da vocação, que parece substituir o papel da 

exclusão expressa, causando certa rejeição aos lugares e assuntos públicos, 

condenando-as à discriminação quando adentram espaços considerados masculinos, 

como as assembleias. Segundo ele, a vocação atua de maneira quase igualmente 

eficaz no distanciamento das mulheres dos espaços políticos, “por meio de uma 

espécie de agorafobia socialmente imposta, que pode subsistir por longo tempo 

depois de terem sido abolidas as proibições mais visíveis”. Observa-se a partir disso, 

os efeitos duradouros que as fronteiras entre o masculino e o feminino exercem sobre 

a sociedade, mesmo quando os instrumentos de dominação já não são explícitos. “As 

mulheres são excluídas de todos os lugares públicos, assembleia, mercado, em que 

se realizam os jogos comumente considerados os mais sérios da existência humana, 

que são os jogos de honra” (BOURDIEU, 1998, p. 86).  

Concordante a isto, Isabel Allende (2003, p. 72) destaca que a maior parte das 

mulheres chilenas “tem vocação para mártir: são as primeiras a sair da cama a fim de 

servir à família e as últimas a deitar-se; sentem orgulho de sofrer e sacrificar-se”. 

Assim, o sentimento de orgulho pelos próprios sacrifícios, no caso das mulheres 

confinadas, relaciona-se ao aspecto da vocação citado por Bourdieu. Nesta 

perspectiva, a vocação trabalha para reafirmar a ideia de que é no ambiente familiar 

que as mulheres podem ser valorizadas, entretanto, os afazeres domésticos 

continuam sendo desvalorizados e invisíveis. 

O reconhecimento da fronteira entre o público e o privado, encaminhou as 

mulheres ao rompimento das barreiras impostas, por meio da luta feminista, que se 

impõe através de inúmeros instrumentos, buscando denunciar as práticas que as 

colocaram em uma posição inferiorizada, transformando e ampliando, desta maneira, 

as possibilidades da formação da identidade feminina. Ouvindo o eco dos gritos 

abafados de suas antepassadas e observando as estruturas que se perpetuavam, 

buscaram encontrar suas próprias vozes para romper o silêncio com êxito e sem 

violência.   

 Isto se deu também por meio da literatura escrita por mulheres, que a partir da 

conquista da cultura escrita, puderam inscrever a si próprias pela primeira vez e, 
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assim, trataram de representar as mulheres por meio de personagens muito mais 

complexas do que as criadas por autores homens. Segundo Luiza Lobo (1997), 

retratando experiências afastadas “das atividades tradicionalmente consideradas 

‘domésticas’ e ‘femininas’ e ainda de outros estereótipos do ‘feminino’ herdados pela 

história, voltando-se para outros assuntos habitualmente não associados à mulher até 

hoje” a literatura feminista é capaz de causar transformações sociais.  

 

A SUBVERSÃO DE EVA LUNA   

 

A escritora ou escritor que emprega na própria escrita o conceito ético da 

resistência, procura assinalar valores e antivalores do seu meio. Alfredo Bosi (2002, 

p. 120) aponta para aquele que pretende transformar a trama social conforme é 

motivado por valores. Entende-se valores como “objeto da intencionalidade da 

vontade, é a força propulsora das suas ações. O valor está no fim da ação, como seu 

objetivo; e está no começo dela enquanto é sua motivação”. Segundo ele, o ser 

humano de ação, coloca os valores em prática necessariamente associados à 

verdade, enquanto que a escritora ou escritor utilizam-se também da liberdade 

inventiva para representar os valores que deseja. Desta maneira, as possibilidades 

para o romancista são ainda maiores, já que trabalha não apenas com a realidade, 

mas também com a criatividade:  

 
 
Ele dispõe de um espaço amplo de liberdade inventiva. A escrita trabalha não 
só com a memória das coisas realmente acontecidas, mas com todo o reino 
do possível e do imaginável. O narrador cria, segundo o seu desejo, 
representações do bem, representações do mal ou representações 
ambivalentes. Graças à exploração das técnicas do foco narrativo, o 
romancista poderá levar ao primeiro plano do texto ficcional toda uma 
fenomenologia de resistência do eu aos valores ou antivalores do seu meio.  
A partir do momento em que o romancista molda a personagem, dando-lhe 
aquele tanto de caráter que lhe confere alguma identidade no interior da 
trama, todo o esforço da escrita se voltará para conquistar a verdade da 
expressão. A exigência estética assume, no caso, uma genuína face ética 
(BOSI, 2002, p. 121-122).  
 
 

 Observa-se assim, a literatura como espaço possível para revelar tudo o que a 

ideologia dominante procura manter em território subterrâneo para que não ameace 

sua hegemonia, de forma que a escritora ou escritor encontrem em seu ofício uma 
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maneira singular de resistir frente aos apagamentos da existência e cultura das 

minorias, ao silenciamento dos que enfrentaram o autoritarismo, à violência simbólica 

presente em todas as instituições sociais. A literatura exerce resistência quando 

desmascara injustiças sociais, revelando práticas e sujeitos culturais e políticos que 

são repelidos de uma vida digna, contribuindo para o questionamento das 

desigualdades que muitas vezes, nos passam desapercebidas, de tão naturalizadas 

que estão. Por isso, a resistência em geral é engendrada à literatura, quando é 

realizada em lugares de crise intensa, como períodos de guerra, ditaduras, repetidas 

violências e recessões econômicas.  

 Eva Luna (2010) de Isabel Allende parece encaixar-se em vários destes 

impulsos criadores. Primeiramente, porque a obra foi escrita originalmente em 1987, 

período em que o país de onde se exilou, estava experenciando uma das ditaduras 

militares mais cruéis conhecidas pela América Latina, ao mesmo tempo em que a 

trama da obra se passa em período ditatorial. Além disso, a protagonista-narradora 

sofre repetidas violências de gênero e de classe, desmascarando por meio de outras 

personagens a face intolerante e preconceituosa da sociedade chilena, a qual Eva 

virá a resistir em busca de sobrevivência.  

Eva Luna atravessa as fronteiras simbólicas em que aparentemente está presa, 

e que a inserem em um destino de opressão, tanto no que se refere às amarras de 

gênero quanto às recessões econômicas que enfrenta. Do desamparo a partir da 

morte da mãe, Eva é submetida à condição de desterritorialização, no ir e vir de sua 

trajetória desde os sete anos de idade.  

Lúcia Osana Zolin (2018, p. 75) observando o fazer literário das mulheres 

contemporâneas no Brasil, observa a condição exílica como temática frequente e 

discorre sobre as consequências de tais desdobramentos para as personagens:    

 
 
[...] a referida pulsão de errância funciona como estratégia de afirmação de si 
como sujeitos de suas histórias, de modo que o deslocar-se nos parece 
sinalizar autonomia, agência, bem como capacidade de repudiar os 
confinamentos compulsórios de certos sistemas políticos, ideológicos e/ou 
familiares que aprisionam em nome de seus valores e de seus afetos. Seja 
como for, a pulsão de errância, como sugere o sociólogo francês26 acima 
citado, tão recorrentemente representada nessas narrativas, parece implicar 

 
26 O sociólogo francês mencionado é Michel Maffesoli.  
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uma espécie de insurgência contra o compromisso de residência que 
prevaleceu durante toda a modernidade, em que as massas foram 
domesticadas, assentadas no trabalho e fixadas no seu devido lugar, de onde 
poderiam ser mais facilmente dominadas.    
 
 

 Apesar de Eva Luna não representar a condição exílica por vontade própria, 

motivada pela reconstrução identitária (como a maior parte dos exemplos citados por 

Zolin), mas sim e principalmente pela perda da proteção materna desde a infância, o 

desdobramento da trama envolvendo o deslocamento praticamente contínuo da 

personagem parece ter resultados parecidos com os descritos pela autora.  

. Aos seis anos a mãe de Eva morre e, a partir disso, fica aos cuidados de sua 

madrinha, a cozinheira da casa onde sua mãe trabalhava como empregada 

doméstica. Um ano depois, a madrinha julga que Eva já está madura o suficiente para 

começar a trabalhar e passa a explorá-la financeiramente enquanto a protagonista 

exerce funções domésticas na casa de dois irmãos solteirões, passando a viver com 

eles na casa. Nunca chega a ver a cor do mísero salário que deveria receber. Cada 

centavo era entregue diretamente para a madrinha, que desaparecia o restante do 

mês.  

Em um determinado momento, Eva ainda criança está parada silenciosamente 

observando uma pintura fixada na parede, quando a dona da casa despeja toda a 

água suja que havia no balde, após a limpeza, para que Eva voltasse ao trabalho. 

Além disso, a solteirona a violenta fisicamente, no que Eva reage. Ao perceber que 

havia arrancado boa parte do couro cabeludo da patroa, a protagonista foge e passa 

sua primeira noite na rua (ALLENDE, 2014, p. 65).  

A partir daí, Eva Luna inicia um percurso de idas e vindas, entre casas alheias 

e a rua. Poucos anos depois, de volta ao lar dos solteirões, a qual a madrinha exigiu 

que voltasse, reflete sobre a condição de confinamento em que se encontra e, 

percebe-se atraída pela rua:  

 
 
A rua era bem mais atraente do que essa casa onde a vida transcorria 
tediosa, com rotinas repetidas sempre ao mesmo passo lento, os dias colados 
uns aos outros, todos da mesma cor, como o tempo dos hospitais. À noite, 
olhava para o céu e imaginava que conseguia transformar-me em fumaça, 
para deslizar entre as barras da grade muito unida. Brincava que um raio de 
lua me caía nas costas e me brotavam asas de pássaro, duas enormes asas 
emplumadas para empreender vôo (ALLENDE, 2014, p. 75).  
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Esta passagem demonstra o discernimento, já durante a infância, sobre a 

fronteira simbólica imposta entre o espaço público e o espaço doméstico, relacionando 

o espaço doméstico, reservado às mulheres, à rotina desestimulante, ao espaço dos 

acontecimentos ordinários. A personagem comparando sua experiência no espaço 

público com o cotidiano vivenciado no lar, no qual precisava comportar-se como 

adulta, e, principalmente, como submissa à sua patroa, instiga sua imaginação 

sonhando com a liberdade. Esta situação repete-se algumas vezes durante a 

juventude de Eva e, em várias delas, a personagem se depara com violências 

simbólicas aplicadas pelos diversos empregadores. Em alguns destes episódios, 

chega a escolher retornar ao desamparo da rua, a se submeter.  

Exemplo disso, é quando a madrinha a coloca para trabalhar na casa de um 

ministro que já tem demasiados empregados. Assim, Eva exerce duas únicas funções: 

lustrar os sapatos e recolher o urinol do patrão todas as vezes que estivesse cheio, 

para descartar o conteúdo. Ao contrário do que se imagina, o patrão não tem nenhuma 

deficiência, apenas escolhe não se levantar para ir até o banheiro, tornando o ato de 

obrigar uma terceira pessoa a recolher os seus dejetos, um ato de humilhação. Eva 

Luna não demora a perceber a violência simbólica que aquela prática exercia sobre 

ela e novamente reage:  

 
 
Da maneira mais tranquila, como se fosse um ato de todos os dias, ergui o 
recipiente e despejei seu conteúdo sobre o ministro de Estado, livrando-me 
da humilhação com um só movimento do pulso. Por um longo momento ele 
permaneceu imóvel, de olhos arregalados.  
- Adeus, senhor! (ALLENDE, 2014, p. 114).  
 
 

 Eva retorna para a rua, decidida a nunca mais procurar acolhimento de sua 

madrinha, que na verdade nunca havia dado. Procura invocar a presença da mãe, 

para que ganhasse coragem perante o desamparo. Desta maneira, Eva Luna parece 

representar a personagem que age conforme seus valores, demonstrando o teor 

subversivo da ordem natural, que a levaria a cumprir um destino de repressão, do qual 

tem consciência.  
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 Assim, a condição de desterritorialização sofrida pela personagem, parece 

representar a ultrapassagem dos limites impostos por meio das fronteiras simbólicas 

que amparam a subalternidade feminina, que as confinou no âmbito familiar, 

restringindo suas experiências de vida, seus conhecimentos, aos afazeres ordinários 

e que, por consequência as silenciou e apagou da ciência histórica durante séculos, 

como apontado no tópico anterior por meio das reflexões de Michelle Perrot (2007). O 

sistema simbólico do qual fala Bourdieu (1998), transcorre todas estas e outras 

instituições sociais. Neste artigo, a fronteira entre o espaço privado e o espaço público 

foi enfatizada a fim de demonstrar como a condição exílica ou de desterritorialização 

parecem contribuir com a representação da resistência frente às amarras de gênero 

e de classe social sofridas por Eva Luna.   

 Enquanto a condição de desabrigada da personagem protagonista impulsiona 

consequências, a sua relação com a contação de histórias estimulada pela mãe antes 

da morte, a proporciona sobrevivência. É por meio da criação de histórias, que Eva 

Luna encontra saídas para as opressões que enfrenta, conquistando amizades e 

afetos, trocando narrações orais por abrigo, ao passo que permanece analfabeta 

quase até a adultidade. No desamparo, Eva Luna encontra-se diante de desafios que 

compõe sua construção identitária, tornando-se uma adulta independente e corajosa, 

subvertendo o estereótipo de mulher frágil e dependente, amplamente representado 

pela literatura canônica.   

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 A obra ficcional Eva Luna (2014), escrita originalmente em 1987 por Isabel 

Allende durante seu exílio, devido ao regime autoritário chileno, aponta para a 

representação subversiva do comportamento feminino por meio da personagem 

narradora, que sofre diversas opressões de gênero correlacionadas às opressões de 

classe e, que atua resistindo. Um dos aspectos constatados, foi a interferência da 

problemática que a encaminha para a condição exílica, implicando no rompimento da 

fronteira entre o público e o privado.  
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 O confinamento feminino nas sociedades patriarcais, apresenta consequências 

identitárias e representacionais no espaço da literatura. Em Eva Luna, nota-se o 

movimento de subversão por meio da desterritorialização, que confere à personagem 

a percepção de sua própria coragem, enfrentamento e força, desconstruindo o 

estereótipo feminino recorrente nos escritos literários consagrados pelo cânone. 

Movimento de resistência que conduz Eva Luna para a construção de sua autonomia 

e a subversão das características limitantes, impostas por meio dos diversos 

instrumentos simbólicos que percorrem a estrutura das sociedades patriarcais, que 

indicam às mulheres o espaço do ordinário como o seu ambiente natural. 
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LA VENECO (2020) CORPOGRAFIA DO PERFORMANCE ARTISTICO NA 

FRONTEIRA VENEZUELA-COLOMBIA. 

 
José Ramón Castillo27 

 
Resumo: 
As Corpografias é uma ferramenta epistêmica que permita fazer uma leitura das 

narrativas que nascem de ações artísticas como teatro, dança, performance ou 

instalações audiovisuais evidenciando caraterísticas culturais (língua, gestos, cores, 

temáticas tradicionais, etc) da região onde se desenvolvem. Nesse sentido a 

performer venezuelana Carmen Ludene (1977) faz uma proposta de leitura da 

fronteira com a performance La Veneco (2020) versão online sobre os conflitos da 

diáspora atual que tem como centro a Ponte Internacional Simón Bolívar e a faixa 

fronteiriça de Venezuela e Colômbia. O objetivo da pesquisa é fazer uma leitura 

Corpografica desta ação que vira em uma espécie de cartografia dos conflitos que 

atualmente acontecem pela migração improvisada de venezuelanos em território 

colombiano. A metodologia está baseada na construção da ferramenta epistêmica da 

Corpografia, que é uma mistura entre as cartografias territoriais e os corpos dos 

artistas para fazer uma leitura de símbolos que deles desencadeia, além disso 

conceber a faixa fronteiriça como fluxo continuo de elementos culturais únicos como 

consequência dos trânsitos migratórios entre duas nações. La Veneca permite abrir o 

estudo do corpo da artista e a interpretação que ela tem dos migrantes e os conflitos 

que estes transitam diariamente em um território agressivo. 

 

Palavras-chave: Corpografia; performance; corpos em trânsito. 
 

O ano 2020 foi um ano importante para refletir sobre as ações que estão 

desenvolvendo alguns artistas sobre seus espaços físicos, pois em médio do 

isolamento pela pandemia do Covid-19 estes conceitos de território e fronteira entram 

em revisão pelas dinâmicas culturais que isso implica.  

La Veneco (2020)28 é uma performance corporal desenvolvida pela artista 

venezuelana Carmen Ludene (1977), que habita no eixo fronteiriço Venezuela-

Colômbia, especificamente na cidade de San Cristóbal em território venezuelano, e 

 
27 Diretor de Teatro e dramaturgo. Mestre em Literatura Comparada, vinculo: Doutorando do PPG 
Sociedade Cultura e Fronteiras da Universidade Federal do Oeste do Paraná (UNIOESTE), fundador 
do grupo de pesquisa Proyecto Fronteras: Teatro em las Fronteras (Venezuela-Colômbia-México). 
contato: josecas99@gmail.com  
28 La Veneco (2020) foi apresentada via online no pelo canal Hexxy Duxxy Box de youtube.com o dia 
15 de julho de 2020 e pode se assistir neste link  
https://www.youtube.com/watch?v=JZbiLX47m3Y&t=662s  
https://www.youtube.com/watch?v=JZbiLX47m3Y&feature=share&fbclid=IwAR119HNYZphAwr0LNM
KTw3_IrfoQetCDYPqJJalFfIC0XpX_XXJMkqeM5IA  

mailto:josecas99@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=JZbiLX47m3Y&t=662s
https://www.youtube.com/watch?v=JZbiLX47m3Y&feature=share&fbclid=IwAR119HNYZphAwr0LNMKTw3_IrfoQetCDYPqJJalFfIC0XpX_XXJMkqeM5IA
https://www.youtube.com/watch?v=JZbiLX47m3Y&feature=share&fbclid=IwAR119HNYZphAwr0LNMKTw3_IrfoQetCDYPqJJalFfIC0XpX_XXJMkqeM5IA
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consegue entrar nas dinâmicas que o espaço de fronteira propor para ela, e ela em 

se mesma assume seu corpo como um território de experimentação sobre as 

diferentes formas de transito que ai acontecem. Mas, porque falamos que a Fronteira 

propor para ela? pois este território unido pelo Rio Táchira tem mais elementos 

múltiplas que permitem pesquisar um número indeterminado de possibilidades de 

temáticas. 

Desde o Corpo29 de Carmen Ludene podemos fazer uma Corpografia da 

Fronteira, pois ele vai se adaptando em ações interculturais próprias da artista, assim 

como dos corpos que resultam envolvidos, não só desde o pessoal que atravessar a 

fronteira, senão de elementos como as estruturas físicas (a ponte, os prédios, as ruas, 

o rio, os pontos de controle migratória da polícia, o ônibus) como da sua experiência 

como habitante que nasce na fronteira, do seu núcleo familiar composto por pessoas 

dos dois países, permitindo que ela, seja uma Corpografia na complexidade que o 

termo exige. Neste sentido a trajetória da artista será misturada constantemente com 

elementos de cada um dos países que transita como habitante da Fronteira. 

Para compreender mais sobre as Corpografias precisamos aprofundar em 

alguns conceitos sobre a conformação da palavra, e depois voltar para o trabalho de 

Carmen Ludene e dali entrar em comunicação com o ambiente que ela compartilha a 

diário. 

 

CORPOS E FRONTEIRA OU FRONTEIRAS DO CORPO 

 

Os Corpos são desde há muito tempo já, ponto importante na construção das 

teorias das Ciências Sociais, porque o mesmo termo exige a compreensão de outros 

discursos que vão se aproximar á estética ou psicanalisis, mas isso último é uma 

proposta minha para o fim desta intervenção. Porque planejamos uma visão do Corpo 

 
29 Vou tentar remarcar a palavra Corpo com maiúscula quando esteja falando da ação ativa dele desde 
a resposta do Outro, pois estou usando a grafia que trago de Lacan o definir esse Outro que Kristeva 
consegui decifrar em Os Poderes da Perversão (1989), onde o Corpo vai se transformar na categoria 
desse sujeito que entra em sintonia com a cultura e os Imaginários para agir desde eles e para eles, 
dali encontraremos uma segunda definição de Corporeidades (Fuenmayor 2007) que são as narrativas 
deste Corpos em conjunto com outros Corpos para resemantizar se e finalmente abrir a interpretação 
ás Corpografias. 
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que vai desde diversas áreas? No primeiro lugar, os Corpos espalham seu ação mais 

lá do que o linguagem abrange, o que indica que a comunicação entre os Corpos, que 

acordo com José Lorenzo García (2000), está dividida em diferentes percentagens de 

compreensão que podemos ver entender como menos do 10 % é percebido desde a 

palavra, e mais do 90% dos elementos como a Cinestesia, a Paralinguística ou os 

elementos especiais da cultura que competem especificamente a esse contexto onde 

o falante está se explicando. Então nosso Corpo está muito mais lá da estrutura verbal 

e Não-verbal, o que conduze para uma nova conceptualização destes Corpos 

definida, como a Corporeidade de acordo com Victor Fuenmayor (2011) o Corpo em 

se mesmo desenvolve níveis de interpretação para seus interlocutores.  

Se voltamos para Iuri Lotman (1996), ele expõe que estes processos dependem 

das semiosferas culturais, que serão os caminhos que seguem os Corpos dentro de 

sistemas específicos e que são compreendidos por esse conjunto cultural, permitindo 

a relação entre as Corporeidades e as conexões próprias delas. Por esta razão 

compreender o Corpo em comunicação com seu contexto e tratar de decifrá-lo só 

desde uma narração, um relato, uma imagem ou uma fotografia, demanda estender o 

campo da pesquisa para outras areas e revisar o conjunto cultural onde vai-se 

inserindo. Ai, é o espaço onde aparece a Corpografia, pois precisamos lembrar que é 

o Corpo quem desenvolve a linguagem e igualmente estabelece uma Fronteira para 

se comunicar e ativar seus vinculo culturais. 

Talvez estamos ante a retorica dos Corpos com artistas que se tornam falantes 

arbitrários, mas e só uma resposta que resulta da ideia de um Corpo que nasce da 

interculturalidade mesma, tal e como indica Rocco Mangieri (2016), os artistas 

respondem pelos métodos de trabalho que eles consideram como seu entorno 

cultural, mas também depende da carga simbólica e cultural que o mesmo artistas vai 

testando e trata de encontrar esse espectador que responde ás sinais 

correspondentes.  

No caso dos Performances artísticos, os sujeitos transformam seus Corpos em 

linguagens dinâmicas que absorvem elementos culturais para fazer parte de sua ação 

em uma nova leitura que pode entrar ou não, em sintonia com o contexto em que está 

ativo. 
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Mas para entrar nesta discussão podemos entender que desde Judith Butler 

(2002) existe uma proposta que o Corpo em se mesmo fala menos do que é 

consciente porque enquanto fala os gestos explicam uma enorme quantidade de 

informação, indicando que as Corporeidades terminam em grandes Fronteiras 

culturais. Vamos ver um exemplo da expansão deste Corpo, no Performance La 

Veneco de Carmen Ludene, aparece uma marca verbal que é a palavra “Veneco” que 

em contexto da Fronteira entre Venezuela e Colômbia tem um sentido especifico, pois 

depende da intencionalidade verbal e gestual do sujeito, ela pode ser uma piada ou 

uma agressão sobre a nacionalidade do venezuelano. A palavra Veneco é de data 

antiga nesta cotidianidade, marca o venezuelano que passa a Colômbia para fazer 

qualquer ação nas cidades vizinhas como Cúcuta30 ou Pamplona, a palavra é 

resemantizada pelos moradores. Igualmente na fronteira Venezuelana tem a palavra 

Caliche que é depreciativa e usada para denominar ao colombiano que entra no 

território venezuelano procurando trabalho ou deslocado pela violência do conflito 

armado nos últimos sessenta anos.   

Aqui entramos na leitura do Corpo de Carmen Ludene que assume esta 

denominação fronteiriça de La Veneco como valor cultural desafiando a Normativa do 

termo, nesse instante quebra a normalidade cotidiana do Corpo do transeunte. A 

performer faz uma interpretação in situ da sua condição cultural como mulher de 

fronteira e transforma seu Corpo em uma Corpografia do espaço, permitindo ver 

desde esse Corpo Aberto (Planella 2006) um diálogo com o entorno. Este processo 

de acordo com Deleuze é um corpo rizomático que consegue entrar e sair das 

denominações da norma que segundo Jordi Planella o Corpo se transforma e se 

traduze culturalmente para obter uma Corpografia da Fronteira. 

Retornarmos para Butler e Mangieri para compreender que esse Corpo se 

espalha com uma informação mais complexa do que indica a palavra com a que inicia, 

pois La Veneco se alimenta do contexto e vai se acrescentando com leituras corporais 

que inclui os problemas da fronteira, especialmente mulheres em estado de 

 
30 As relações de Cúcuta e San Cristóbal estão perdidas no tempo, eles sempre foram povos simétricos 
desde finais do século XIX, pois o território estava composto por quatro cidades importantes La Grita e 
San Cristóbal na Venezuela e Villa del Rosario e Pamplona na Colômbia. Posterirormente nasce San 
Jose de Cúcuta, mas todos dependem dos limites do Rio Táchira que é transformado em um hito 
fronteiriço natural e move-se de sul a Norte. 
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exploração, tráfico de crianças, trata de pessoas, migrantes sem esperança, violência 

sobre os corpos por grupos do narcotráfico e paramilitares (Ludene 2020), pode ser 

que o contexto seja altamente agressivo, mas é uma cartografia da fronteira 

No caso de Carmen Ludene tem mais um elemento particular pois seu pai é 

colombiano e a sua mãe venezuelana31 permitindo que o corpo dela insira-se na 

cultura fronteiriça com rápida naturalidade, por isso seu Corpo também é parte desta 

categoria de apropriação do espaço que está dentro do seu imaginário. 

Assim então comprendemos que o Corpo da artista responde dentro de mais 

uma categoria de corpo aberto, sobre o que não vou aprofundar, mas é um ponto para 

referenciar, pois o corpo pode se traduzir e transformar constantemente de acordo 

com os valores culturais cotidianos onde convive, dali que na performance aparecem 

jogos linguísticos que são compreendidos pelo seu entorno especifico. Aqui, neste 

ponto podemos afirmar que aquele corpo aberto é uma Corpografia que expõe os 

imaginários edificando-se na faixa fronteiriça, mas também o Corpo dela está 

simulando e reescrevendo-se em função dos estímulos que saim da Normatividad. E 

temos na frente uma nova percepção de Territorialidade onde as marcas culturais do 

contato diário são inseridas na palavra, e ela é resemantizada em símbolos 

performáticos que podem criar leituras da vivencia da artista e seu senso ao caminhar 

nos trânsitos da fronteira. 

A pergunta é clara: Podemos fazer uma Corpografia da Fronteira desde uma 

performance corporal? e a resposta é mais complexa ainda, devemos ter cuidado das 

características corporais que a artista usa, além disso os conhecimentos desse corpo 

que considera este território de fluxos transitórios como seu espaço para existir e gerar 

marcas particulares que respondem ao contexto. É dizer, que esse corpo da performer 

es uma extensão do cotidiano desde a olhada extraordinária de um Corpo que tenta 

sair dos seus limites e experimentar em outras linguagens. 

 

CORPOGRAFIA COMO RESULTADO DA METAFORMATIVIDAD 

 

 
31 Sobre esta temática pode ler o artigo de Ludene Padre Caliche, Madre Veneca publicado na Revista 
Fronteras N1 em 2017, onde ela explica a percepção de uma artista que a vida transita desde criança 
entre dois países. 



 

124 

 

A Metaformatividad é um conceito que desenvolve Jaime del Val (2006) ao tentar 

compreender esses limites dos Territórios Corporais nos artistas, indica que este pode 

ir desde a conformação de um conjunto de peças que constroem discurso ou de um 

Corpo performático que consegue quebrar a Normatividad, então gera uma 

Corpografia do espaço, aplicada em territórios físicos (ponte, rua, etc), corporais 

(interno do artista) ou virtuais (nessa onda da internet que um novo espaço de ação). 

Por enquanto a Metaformatividad 

sustenta o discurso da Corpografia 

porque este conceito fala de um Corpo 

que coexiste em Fronteira do 

extraordinário32 e o extracotidiano 

reafirmando um Corpo Orgânico com 

possibilidades múltiplas de interpretações culturais, que, também não é um Corpo fixo. 

Os Princípios que aplicam da Metaformatividad na Corpografia podemos dividi-os em 

seis pontos:  

 

1) Princípio de Mutidimensionalidad, que corresponde ao cruzamento de múltiplas 

camadas sedimentais da cultura, como consequência o Corpo da performer 

consegue compreender o espaço, as variantes e potencialidades culturais da 

fronteira e as projetam em uma intervenção ou instalação no espaço. Para a 

performance da primeira versão de La Veneco (2019)33que teve uma duração de 

cinco horas, Carmen Ludene entra em ação caminhando sobre a Ponte 

Internacional Simón Bolívar, que divide Venezuela e Colômbia e onde transitam 

milhes de migrantes diariamente, ela entra neste espaço com os olhos fechados 

com fita adesiva, dentro da fila dos migrantes que preparam documentos e malas 

 
32 Para Eugenio Barba, o pesquisador do Corpo na cena, considera que o Corpos Extraordinários que 
expõem uma ação absorvem as normas culturais do seu entorno, por isso acrescenta-se a gestualidade 
para sobressair do cotidiano em uma espécie de reflexo remarcando os pontos que o artista considera 
relevantes (Barba, 2017). Por exemplo, se na cena o ator ou dançarino atravessa o espaço, cada 
movimento gera uma interpretação que pode ser compreendido não só por ele senão que desencadeia 
uma serie de resposta de parte de quem ilhe consegue olhar. 
33 La Veneco (2019) em versão origina in situ é um projeto de Carmen Ludene que foi a apresentado 
na Bienal Sur de 2019 em Colombia. 

Imagen 1: La Veneco 2019.Foto: José Ángel Mora 
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para cruzar a Fronteira, ali entra La Veneco com uma mala, e inicia seu processo 

perceptivo de barulhos e sons que 

atravessam seu corpo, além de 

outras sensações (Imagens 1 e 2), 

depois de várias horas sobe no 

ônibus, e transita  até um Shopping 

da cidade de Cúcuta onde vai ficar 

dormida. Mas esta ação tem 

muitas interpretações, desde os 

migrantes que poden entender que 

esta é a incertidumbre de procurar 

uma nova maneira de vida em 

outro pais, a convivência do ilegal, 

os possíveis destinos de alguns 

dos migrantes, a ideia de um 

território que está reduzido em 

uma mala, ou qualquer outra 

interpretação que permite 

descrever uma Corpografia, 

destes corpos que atravessam a 

Ponte sem certeza do que 

acontecerá do outro lado.34 Sobre 

esta temática podem procurar 

igualmente o performer venezuelano Ender Rodriguez e o artista colombiano 

Oscar Salamanca com uma ação chamada Salsita vs Veneco Pan, que foi um 

trabalho desenvolvido na entrada da Ponte Interacional onde eles fazem uma luta 

de boxe com mercadorias de alimentação que escasseiam na fronteira35. 

 
34 Neste ponto a migração venezuelana dos últimos dez anos é multitudinária e no passo fronteiriço do 
Rio Tachira existem refúgios improvisados para os transeuntes, que sem recursos econômicos ficam 
isolados ante a incerteza e com a solidão de um órgão estadual que responda para eles as condições 
mínimas de saúde ou alimentação. 
35 Salsita vs Veneco Pan (2015) Peformance na Ponte Internacional Simon Bolívar, link: 
http://www.escaner.cl/revista/node/7876  

Imagen 2: La Veneco 2019. Foto: José Angel Mora 

http://www.escaner.cl/revista/node/7876
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2) Princípio de Contingencia, é aqui e agora onde acontece a Comunicação, o Corpo 

dos artistas in situ desenvolvendo seu ação, no caso de Carmen Ludene  faz a 

ação na Ponte Internacional em interação com os transeuntes, ao lembrar 

performances anteriores, La Veneco sempre cruza a Ponte Internacional, mas em 

2020 faz este registro que comentamos online e os resultados são outros ao 

enfrentar esta fronteira do virtual ao vivo e pelo Youtube, além disso desenvolve 

um registro fotográfico em sequência sobre o seu Corpo narrativo devolvendo a 

nova Corpografia desse espaço que a consume, as explicações podem revisa-as 

no link do vídeo (Imagens 3,4,5,6). Aqui a Fronteira está em três frentes diferentes 

que podem se dividir em o Corpo da performer, a ideia de fronteira física não 

transitável hoje pela pandemia e uma última fronteira do virtual ou digital que gera 

um novo Corpo múltiplo. 

 
 

 

Imagem 3: La Veneco 2020. Foto: Joé Ángel Mora 
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Imagem 4: La Veneco 2020. Foto: José Angel Mora 

 

Imagem 5:La Veneco 2020. Foto: José Angel Mora 

 

 

Imagem 6: La Veneco 2020. Foto: José Angel Mora. 
 
 

3) Princípio de Apertura, cada comunicação produze uma nova comunicação, este 

ponto é necessário ampliar, pois um ato de intervenção artística reproduze um 
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novo canal de trocas de ideias, com novos conceitos ao desenvolvido com 

anterioridade. La Veneco de 2020, cria uma linguagem de fala transitória, é dizer 

que aparecem elementos como projeções das Cédulas de Identidade 

venezuelana, a fita preta nos olhos permite a leitura de um salto vertiginoso nos 

corpos dos migrantes que improvisadamente e por necessidade cruzam o Rio 

Táchira e conseguem a fronteira como espaço agreste e perigoso donde todo pode 

acontecer, a Corpografia evidencia a naturalização da violência do território. 

4) Condição Insondável, a performance não presenta um conhecimento absoluto e é 

muito importante a visão da performer, das suas filiações familiares e emocionais 

como habitante da Fronteira. O Corpo de Carmen Ludene cartografia 

especificidades particulares alimentadas pela experiência pessoal, demostra que 

a Corpografia reside aqui em uma construção do Corpo ao interagir com a 

Fronteira. 

5) Condição Dinâmica e Emergente dos Corpos, porque surgem efeitos improvisos 

pela interação com as pessoas que cruzam a Ponte, então os resultados em cada 

ação obtêm diferentes reações, dali que os Territórios permitem diversos discursos 

que mudam em cada um dos transeuntes da Ponte. 

6) E por último, condição Fronteiriça do Corpo: o Território sedimentado ou normativo, 

que na práxis não é fixo, nele acontece e se ativam ações desde qualquer 

circunstância não só da performer senão que as dinâmicas culturais em médio da 

sua polifonia abrem novas discussões, nova alternativas de discursos e vidência 

novas normas territoriais. 

As Corpografias destes Corpos abertos desenvolvem uma radiografia ou 

cartografia que desloca se desde o interno do artista até o físico e por último 

experimenta no virtual para reescrever-se uma e outra vez em estes trânsitos. 

Podemos dizer que a Corpografia permite expor este construto da Infra e 

Metalinguagem em tradução dos fatos que acontecem. 

 

CORPOGRAFIAS DE LA VENECO 
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Se as Corpografias são essas misturas entre as representações dos Corpos dos 

artistas e os espaços que eles selecionam para agir sua ação artística, neste caso dos 

performers que pesquisam dentro das fronteiras nacionais, enfrentam naturezas 

totalmente diferentes, por isso este método não é uma formula totalizante, mas 

oferece uma leitura das ações e os símbolos que delas reproduzem.  

Para Carmen Ludene com a série de trabalhos que inclui a fronteira como 

espaço de experimentação temos Al Outro Lado (2013), Miradas de Fronteras (2014-

2015), Um tiempo despues del Destete (2015) 100% Veneca (2017), La Veneco 

(2019), La Veneco (2020) versão online, nesse sentido vemos que existe um 

aprofundamento sobre as características dos Corpos como sujeitos que ocupam, 

habitam e exercem um valor cultural transformando-se em unidades políticas 

particulares como consequência da visão que propõem e assumem uma postura 

especifica. Podemos retomar a Judith Butler (2002) que indica que os Corpos pese 

estar em conjuntos coletivos, eles também tem um poder para agir seu direito 

particular, conhecido como Biopolitica dos Corpos, este último termo aplicado por 

Javier de Val (2006). Apoiando-os em Butler e De Val podemos dizer que o corpo 

Biopolitico desafia o Biopoder (Foulcault) que é o corpo que exerce autoridade sobre 

outros corpos, então a Biopolitica dos Corpos quebra este discurso normativo e abre 

passo para um caminho de reflexão nas potencialidades dos corpos e seu conjunto.  

O Corpo Biopolitico é aquele que sendo dinâmico cria uma nova conceição de 

fronteira, que vai se espalhar em um território que pode ser o mesmo Corpo e fazer 

uma performance nas margens da normatividade, por isso encontramos que 

aparecem duas grandes linhas a quebrar como corpo Biopolitico que são o Biopoder 

que é composto pelas  tecnologia de opressão dos corpos, o a domesticação do corpo, 

em segundo lugar temos o Tecnopoder que vive sobre as falas retóricas burocráticas, 

a democratização demagógica e a ideia do progresso com única via para justificar os 

aspetos anteriores.  

As Corpografias de Carmen Ludene como performer de Fronteira deixam 

aberta a discussão sobre as dificuldades entre outros aspectos que acontecem com 

os migrantes de Territórios em trânsito, nessa ordem de ideias La Veneco expõe um 

fluxo improvisado de sujeitos que não conseguem respostas que cubram suas 
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necessidades básicas para sobreviver a fronteira. Mas se aprofundamos para os 

fundos desta performance visualizamos um conflito de identidades nacionais, dentro 

de uma normativa legal que considera todo um território uniforme e estandardizado, 

caso concreto as políticas públicas de fronteira que são um tema muito pouco revisado 

pelos governos centrais de cada pais, deixando em evidencia uma faixa territorial 

caraterizada pela escassez da legalidade, vazios jurídicos e ausências forçadas de 

corpos.  

Segundo Jorge Alemán (2016) os deslocamento de migrações acontece pelo 

impulso que gera o Outro, ideia que toma de Lacan, e a necessidade de se 

movimentar o Corpo de seu espaço para o espaço do Outro, sempre com a ideia que 

em outro lado do território as condições são mais agradáveis, mas também é uma 

sensação de quer procurar o Outro, pois este é diferente, melhor, utópico idealizado. 

Voltando para o conceito do Biopoder acrescentamos com o Desejo do Outro o 

Território permite uma possibilidade de um constructo de moradia mais confortável 

sem ter certeza que é desta maneira, os corpos tentam dominar os territórios com 

imaginários que foram elaborados desde ideias comuns. 

Durante tudo o século XX as migrações de colombianos que cruzavam a 

fronteira com Venezuela, pelos diferentes pontos de controle foi um conflito para o 

estado venezuelano, os camponeses colombianos particularmente mudavam em 

cidades fronteiriças como no caso de San Cristóbal, Maracaibo, El Vigia, Guasdualito, 

mas com os conflitos econômicos de Venezuela nos últimos dez anos como 

consequência das brigas políticas internas, a corrupção, a Guerra econômica 

internacional, os bloqueios arbitrários e o terrorismo contra Venezuela, levam aos 

migrantes em sentido contrário, e os venezuelanos se estabelecem em cidades do 

lado colombiano como Maicao, Cúcuta, Pamplona ou Arauca que representam parte 

de este imaginário do conforto. Desta forma podemos aplicar este termo de Biopoder, 

pois os conflitos que presentaram se para Venezuela no século XX, agora são 

problemas em Colombia porque os corpos se movimentam pelos imaginários de 

sobrevivência, mas também isto trouxe um problema de improviso em políticas 

públicas em atenção aos migrantes, e é aqui onde a performance La Veneco faz uma 

Corpografia dos sentimentos e sensações que os migrantes de fronteira 
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experimentam e que são vítimas a diário, inclusive acontece no momento em que eu 

escrevo este artigo. 

Nesse mesmo ordem de ideais, podemos expor que as Corpografias deixam 

uma leitura aberta das Identidades Culturais de acordo com Javier de Val (2006) as 

especificidades dos grupos migrantes geram uma comunicação multilateral de 

identidade com o conjunto onde vão se inserir, além disso conforma se uma nova 

identidade cultural de fronteira, como no  caso do eixo Venezuela-Colômbia, onde os 

territórios são dinâmicos. La Veneco, recolhe estes aspectos e os transforma em uma 

linguagem abstrata onde podemos entender que existem Movimento, Gestos e 

Temporalidade que se misturam com o corpo de Carmen Ludene e gera estruturas 

fluidas que vão se adaptando ao passo pela Ponte Internacional com toda a ansiedade 

que ela representa e a Corpografia desta fronteira é mais complexa que um simples 

transito. 

Falar de La Veneco es falar de uma Corpografia desta fronteira dinâmica 

agreste e violenta entre Venezuela e Colômbia, das mudanças culturais dos 

migrantes, as incompetências burocráticas das autoridades como executores do 

Biopoder e das novas configurações culturais que gera a diáspora venezuelana atual. 

 

PODERÍAMOS FECHAR AQUI? 

  

As Corpografias das Fronteiras convertem-se em uma ferramenta para estudar 

as possibilidades dos corpos que transitam em espaços territoriais que tem 

características particulares, não estamos dizendo que toda fronteira é estândar, só 

que elas em se mesmas geram uma condição de dinâmica e de narrativas especificas 

que podem ser lidas desde os corpos dos artistas. No caso de La Veneco (2020) esta 

narrativa é uma cartografia do Corpo que faz uma demonstração do que acontece no 

eixo da cultura fronteiriça entre Venezuela e Colômbia e posteriormente estabelece 

uma percepção aberta do território desde o interno e externo da artista em múltiplas 

leituras, apresentando um espetro mais amplo de compreensão do caso atual da 

diáspora venezuelana. As Corpografias da Fronteira dialogam entre as dinâmicas 
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culturais abrindo as possibilidades de fazer cartografias e radiografias dos corpos que 

transitan pelas faixas fronteiriças em diferentes contextos nacionais. 
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FRONTEIRAS DE GÊNERO, SUBJETIVIDADES COLONIAIS E O “ENCANTO” 

EUROPEU: APONTAMENTOS SOBRE A CONSTRUÇÃO DA CATEGORIA 

“EUROPEIA” 

 
Melissa Salinas Ruiz36 

 
Resumo: 
É recorrente a menção à categoria êmica europeia nos estudos sobre 
transgeneridades brasileiras, utilizada para denominar transmulheres que rumam à 
Europa com a finalidade de trabalhar no mercado sexual. Pesquisas como as de 
Pelúcio (2005a) e Patrício (2008) expõem que, embora se construa um imaginário de 
luxo em torno das europeias, a realidade que enfrentam é, não raro, tão árdua quanto 
a que vivenciam no Brasil. Este trabalho busca problematizar a figura da europeia, 
relacionando o desejo de tornar-se uma, com a busca por um prestígio que 
transmulheres não conseguiriam alcançar no Brasil, posto que subvertem as 
“fronteiras” de gênero. Assim, discute normatividade de gênero e o “cistema” brasileiro 
a partir de Butler (2004), Bonassi (2017) e dos dados da Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais (ANTRA). Relaciona feminilidades trans e prostituição com 
base em Pelúcio (2005a, 2005b, 2007, 2011) para, a seguir, discorrer sobre as 
europeias, seu poder de atração e a relação deste com as subjetividades coloniais 
segundo Pelúcio (2011), Duque (2018) e Patrício (2018). Concluí que o deslocamento 
fronteiriço de transmulheres em direção à Europa sofre influência das precárias 
condições de vida que encontram no Brasil, local onde são segregadas por transgredir 
as “fronteiras” de gênero, e das subjetividades coloniais que associam características 
europeias ao luxo.  
 
Palavras-chave: Transgênero; gênero; prostituição. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Os corpos trans são assim denominados pois atravessam as “fronteiras” de 

gênero estipuladas pela sociedade ocidental contemporânea. Fala-se em cruzamento 

pois, ao subverter o binarismo que impera nas relações sexuais e de gênero, as 

corporalidades trans instauram uma dissidência que, ressalta Butler (2004), 

desestabiliza o sistema de gênero. Em decorrência, há a segregação, a qual conduz 

relevante parcela da população transgênero brasileira à prostituição (ANTRA, 2020).  
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 No Brasil, a prostituição trans é foco de inúmeras pesquisas (BENEDETTI, 

2005b; KULICK, 2008; PELÚCIO; 2007), as quais apontam a vulnerabilidade a que 

estão sujeitos os indivíduos que trabalham com sexo em território nacional. Graças à 

postura estatal que opta pela não regulamentação, instaura-se no Brasil um regime 

repressivo que foca na figura da prostituta (ALVES, 2014), a qual se torna alvo da 

violência policial.  

Buscando escapar da difícil realidade brasileira, transmulheres recorrem ao 

mercado sexual transnacional, deslocando-se à Europa para encontrar capital 

financeiro, cultural e simbólico. Desse modo, esta proposta problematiza as europeias, 

enfatizando as dificuldades enfrentadas por elas. Para tanto, explica normatividade e 

transgressão de gênero conforme Butler (2004) e Bonassi (2017), disserta sobre a 

relação entre corpos trans e prostituição com base em Pelúcio (2005; 2007; 2011) e, 

finalmente, recorre a Patrício (2008) para apresentar as características de uma 

europeia. Concluí que a construção da categoria europeia se vincula às subjetividades 

coloniais (PELÚCIO, 2011) e à impossibilidade de transgredir o cistema social 

brasileiro sem graves consequências, tornando o mercado transnacional do sexo uma 

perspectiva atraente para transmulheres que desejam atingir melhores condições de 

vida e, consequentemente, prestígio. 

 

NORMAS DE GÊNERO E TRANSGRESSÃO 

  

A sociedade ocidental contemporânea atua seguindo rígidas normas de 

gênero. Operando em torno ao binômio masculino/feminino, esse sistema social parte 

de parâmetros puramente genitais para designar quem é homem ou mulher. Gênero 

é percebido como social, sexo como biológico, ignorando-se que ambos conceitos são 

constructos sociais, dado que não há conhecimento pré-discursivo (BUTLER, 2004). 

Aos que desafiam o sistema de gênero – ou “cistema”, conforme se explicará – cabe 

a exclusão e segregação.  

Os estudos queer – ou transviados, para utilizar a definição de Bento (2017) – 

surgem na década de 80 nos Estados Unidos, contrapondo-se ao predomínio 

atribuído à figura do homossexual masculino pelos Gays and Lesbians Studies. 
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Apropriando-se do termo pejorativo queer, essa vertente teórica desloca o foco 

investigativo das identidades consideradas transgressoras para as práticas e 

discursos sociais que criam e normalizam determinadas performances sexuais e de 

gênero (MISKOLCI, 2007). 

 Em decorrência, pensar nos corpos trans implica questionar a sociedade que 

assim os denomina, uma vez que “trans”gridem suas normas de gênero. Também 

acarreta na desnaturalização das identidades não trans, as quais recorrem a termos 

como “transexual”, “transgênero”, entre outros, para frisar que estes são o Outro. Na 

explicação de Bonassi (2017, p.26), situam a “transexualidade como o Outro que 

necessita ser explicado, entendido, que não é normal ou natural”. 

 Pode-se pensar o “cistema” de gênero como fronteiras que delimitam as 

performances sexuais e de gênero “desejáveis”, a medida em que segregam as 

demais. Fazendo uma analogia com o pensamento decolonial de teóricos como 

Quijano (2011) – sobretudo considerando a relação apontada por Miskolci (2009) 

entre os estudos pós-coloniais e queer – as fronteiras de gênero distribuem o poder 

ao centro, local em que se encontram as corporalidades que se encaixam dentro das 

expectativas do “cistema”. Constroem-se, a partir disso, subjetividades as quais 

justificam a exclusão dos que estão às margens, sendo necessária a criação dessas 

“subjetividades coloniais” para a manutenção do status de superioridade. Nas 

palavras do autor: 

 
 

Fue impuesto así un patrón de poder cuyas ejes específicos eran: 

a) la existencia y la reproducción continua de esas nuevas 

identidades históricas “racializadas”; b) la relación jerarquizada y de 

desigualdad entre tales identidades “europeas” y “no-europeas” y 

de dominación de aquellas sobre éstas, en cada instancia del 

poder, económica, social, cultural, intersubjetiva, política; c) debido 

a eso, las instituciones y mecanismos de la dominación societal, los 

subjetivos y los políticos en primer lugar, tenían que ser diseñados 

y destinados, ante todo para la preservación de ese nuevo 

fundamento histórico de clasificación social (QUIJANO, 2011, p.4) 

 

 

A tese de Quijano (2011) explica como se configura a dominação europeia, 

frisando as multiplicidades de fatores que a sustentam. Dentre eles, a influência das 
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subjetividades coloniais será aprofundada no terceiro tópico deste trabalho, posto que 

se considera o atrativo das europeias um reflexo dessas subjetividades. 

 A denominação cisgênero, atribuída àqueles que estão conformes com o 

gênero que lhes foi socialmente designado, busca enfatizar que a cisgeneridade é um 

marcador social, a semelhança da transgeneridade. Contudo, devido à pretensão de 

naturalidade que cerca a cisgeneridade – e que leva inúmeras pessoas cis a não se 

reconhecerem como tal, depreciando o uso da categoria cisgênero – refere-se à 

sociedade como cisnormativa, um verdadeiro “cistema” de gênero.  

Alguns dados da Associação Nacional de Transexuais e Travestis (ANTRA) 

explicitam a gravidade das consequências da exclusão decorrente da 

cisnormatividade: 

 
 
A violência chama a atenção em todos os níveis de idade, mas as 
maiores chances de uma pessoa trans ser assassinada são entre 
15 e 45 anos. O Mapa dos Assassinatos 2019 aponta que 59,2% 
das vítimas tinham entre 15 e 29 anos; 22,4% aquelas entre 30 e 
39 anos; 13,2% entre 40 e 49 anos; 3,9% entre 50 e 59 anos; e 
entre 60 e 69 anos, 1,3% dos casos. A vítima mais jovem noticiada 
em 2018 tinha 17 anos. Em 2019, 15 anos de idade, vendo-se uma 
queda em 2 anos do momento em que muitas pessoas trans 
passam a estar suscetíveis ao assassinato. No Atlas da Violência 
2019, a média de idade de pessoas cis assassinadas entre 15 e 29 
anos é de 53,9% (ANTRA, 2020, p.30). 
 
 

Os dados expostos indicam a transfobia da sociedade brasileira, a qual 

compele os corpos trans aos espaços de marginalidade. Como alternativa a esse 

processo de segregação, cria-se o dispositivo da transexualidade, isto é, práticas e 

discursos movidos pela crença de que há uma maneira “correta” de ser trans (BENTO, 

2006).  

Essa percepção é fortemente influenciada pela noção de que transexualidade 

é uma patologia, o qual foi defendido durante décadas pelas ciências psis. Destacam-

se os nomes de Harry Benjamin e Robert Stoller pois deram origem a duas 

possibilidades de “cura” da trangeneridade: pela cirurgia de transgenitalização, na 

visão benjaminina, ou por meio da psicoterapia, seguindo-se a ótica stolleriana 

(BENTO, 2006).  
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 O Protocolo Transexualizador adotado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é 

criticado por incorporar aspectos dessas concepções, visto que o Conselho Federal 

de Medicina (CFM) acaba exercendo tutela dos corpos trans, impossibilitando-lhes de 

modificarem seus corpos sem cumprir todos os requisitos do Protocolo (ROCON; 

RODRIGUES; SODRÉ, 2016). Em suma, estaria se buscando diagnosticar os 

“verdadeiros transexuais”, os quais seriam “curados” pelas cirurgias.  

 Porém, pesquisas como as de Bento (2006) e Kando (2016) indicam a 

pluralidade das vivências trans, as quais, mesmo quando desejam modificações 

corporais, não sentem que são estas que legitimam suas vivências de gênero. 

Sociedades heterocentradas como a brasileira, contudo, coíbem essa multiplicidade, 

direcionando os corpos trans a atividades consideradas marginais – como a 

prostituição – e, em última instância, a se arriscarem no mercado transnacional do 

sexo.  

 

CORPOS TRANS E PROSTITUIÇÃO 

 

De acordo a dados do Dossiê assassinatos e violência contra travestis e 

transexuais brasileiras em 2019 da ANTRA (2020), mais de noventa porcento das 

transmulheres no Brasil se prostituem. Esse alto percentual se relaciona ao difícil 

acesso que essa população possui a direitos básicos, o qual impede que se 

posicionem competitivamente no mercado de trabalho. Consequentemente, recorrem 

ao trabalho sexual. 

 Almeida (2018) destaca que essa relação entre trans e prostituição gera um 

estigma para a população trans, construindo-se um imaginário da transexualidade que 

se limita a aspectos socialmente considerados como “marginais”. Tendo em vista que 

o trabalho sexual não é regulamentado no Brasil, embora seja uma profissão 

legalmente reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 

(LORENZI, 2019), transmulheres que se prostituem o fazem em condições, muitas 

vezes, precárias. No mesmo sentido, a ANTRA (2020, p.31) afirma que 

“especialmente aquelas que trabalham na prostituição e ainda mais diretamente 
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submetidas a diversas formas de violência, seja ela psicológica, simbólica, física ou 

mesmo ao assassinato”. 

Alves (2012) menciona três possibilidades de postura estatal perante a 
prostituição: 

 
 
1. autorizar, através de regulamentação específica seu livre 
exercício, sendo visto como Regulamentarista; 2. proibir através de 
legislação própria seu funcionamento, sendo caracterizado como 
Proibicionista e 3. não regulamentar, nem proibir a prostituição em 
si, mas, criminalizar, com o intuito de abolir, quem explora essa 
atividade por enxergar nessa prática uma forma de violência, sendo 
descrito como Abolicionista, tal como é o Brasil hoje (ALVES, 2014, 
p.47). 

 
 

A não regulamentação evidencia a transnecropolítica do Estado brasileiro, 

tendo em vista que atua na proteção dos grupos sociais privilegiados, 

estrategicamente negligenciando as demais populações. O termo “transnecropolítica” 

é uma adaptação do conceito de necropolítica, qual seja a gestão do biopoder estatal 

que age de acordo a uma hierarquização dos corpos a fim de preservar aqueles que 

se encontram no “topo”. Nesse âmbito, trans, negros, indígenas, entre outros, são os 

corpos matáveis, que perecerão devido à inércia estatal (MBEMBE, 2018). 

A respeito da violência estatal direcionada a prostitutas travestis37, comenta 

Pelúcio (2007, p.114) que “o Estado normalmente só comparece por meio das ações 

repressivas da polícia”. Similarmente, Cabral (2012) apresenta o histórico de 

repressão policial direcionado a transindivíduos, considerado um dos detonantes para 

a criação de coletivos voltados para a defesa dos direitos trans. Pode-se citar o 

surgimento da ANTRA, em 1992, sob o nome de Associação de Travestis e Liberados 

(ASTRAL), motivada pelo combate à repressão da Guarda Municipal do Rio de 

Janeiro, a qual prendia arbitrariamente as travestis trabalhadoras sexuais 

(CARVALHO; CARRARA, 2013).   

Além das agressões estatais, prostitutas trans estão sujeitas a violência por 

parte dos clientes, namorados e, inclusive, de trabalhadoras sexuais rivais. Em adição, 

 
37 Utiliza-se o termo “travesti”, especificamente, pois é a categoria estudada por Pelúcio (2005a; 2005b; 
2007; 2011). Porém, tendo em vista que travestis são pessoas transgêneras de gênero feminino, este 
trabalho recorre ao termo guarda-chuva “transmulheres” para abranger as vivências travestis e as 
demais possibilidades identitárias transfemininas.  
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enfrentam as consequências do uso frequentes de álcool e drogas, complicações 

decorrentes das intervenções das “bombadeiras” e, graças ao horário de trabalho 

irregular, ficam impossibilitadas de seguir acompanhamento de saúde (PELÚCIO, 

2007).  

Sobre os posicionamentos das trabalhadoras sexuais em relação a seu ofício, 

Pelúcio (2005b) apresenta algumas perspectivas: 

 
 
A prostituição é entendida de diversas formas pelas travestis: (1) 
como uma atividade desprestigiosa, com a qual só se envolveriam 
por necessidade, saindo dela assim que possível; (2) como uma 
forma de ascender socialmente e ter conquistas materiais e 
simbólicas; (3) como um trabalho, sendo, portanto, geradora de 
renda e criadora de um ambiente de sociabilidade. Essas não são 
posições estanques e definitivas, mas pontos de vista e percepções 
que se entrecruzam e dialogam (PELÚCIO, 2005b, p.223). 

 
 

Para aquelas que desejam alcançar “novos patamares”, há a possibilidade de 

se tornarem “europeias” ou “tops”, termos que podem se confundir, mas não são 

sinônimos (PELÚCIO, 2005a). Segundo Patrício (2008), as tops possuem beleza, 

sofisticação e uma trajetória de sucesso, o qual leva a autora a considerar que nem 

toda europeia será top, posicionamento respaldado por Pelúcio (2005a). Apesar da 

magnitude do imaginário construído em torno às europeias, não raro a vida na Europa 

se demonstra árdua e nada glamurosa, conforme se explicará.  

 

EUROPEIAS  

 

 Cabral (2012) define europeia como a categoria êmica utilizada para indicar as 

transmulheres que vivem/viveram na Europa em função do trabalho sexual. Contudo, 

ter residido na Europa não é o único requisito necessário para ser considerada 

europeia.  

 
 
Ser uma ‘europeia’ confunde-se com a ideia de ser ‘bela’ (termo que 
aponta para o sucesso na transformação/feminilização), como 
também de ser ‘fina’, isto é, mais sofisticada justamente por ser 
viajada e, por causa disso, angariar um tipo de conhecimentos tido 
como mais qualificado do que os adquiridos no Brasil. (PELÚCIO, 
2011, p.108). 
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 Sobre a construção da corporalidade, Mauss (2003) salienta que estão 

subscritos no corpo os aspectos culturais e simbólicos da sociedade ao qual pertence. 

No mesmo sentido, Le Breton (2003) afirma que no corpo se encontra a manifestação 

da identidade de seu portador, sendo as modificações corporais reflexo do desejo de 

moldar a percepção que faz de si, assim como de influir no olhar do outro.  

 Ao falar, especificamente, da corporalidade travesti, Pelúcio (2005a, p.98) 

destaca que sua construção corporal possui um caráter “estético-moral”, o qual 

corrobora as premissas de Mauss (2003) e Le Breton (2003). Consequentemente, a 

corporalidade europeia é moldada em função de expectativas próprias e alheias, já 

que o título é “conferido” pelo grupo social.   Portanto, tão importante quanto ter 

realizado o trânsito fronteiriço Brasil/Europa é possuir uma corporalidade específica. 

Uma europeia deverá estar de acordo ao imaginário europeu de elegância e glamour 

que é construído em oposição à “pobreza” do Brasil.  

 Duque (2018) explica que nacionalidade é um importante marcador social de 

diferenciação e que o processo de produção de diferenças utiliza da invisibilidade 

estratégica para maximizar ou minimizar certas características. Portanto, quando 

mulheres trans proclamam a superioridade, a qualquer custo, da Europa, constata-se 

um silenciamento referente as dificuldades de se prostituir em território europeu. 

Assim, ficam minimizadas as vivências de transmulheres que enfrentam os 

problemas decorrentes de se encontrarem indocumentadas em países estrangeiros, 

situação que dificilmente conseguem regularizar. Similarmente, ignoram-se as dívidas 

que contraem devido aos altos preços da passagem e dos contatos que lhes 

garantirão um relativo grau de segurança no local de destino.  

Acerca da saída do Brasil rumo à Europa, elucida Teixeira: 

 
 
O uso das chamadas rotas alternativas coloca, de fato, as travestis 
em situação de perigo, a despeito das histórias relatadas sobre 
essa aventura, percebo que o ingresso na Europa, cada vez mais, 
se atrela ao uso do que consideram como rotas alternativas. A 
condição vivida pelas travestis na “dupla ilegalidade” no mercado 
do sexo se constitui como fonte do poder e controle que exercem 
sobre os/as migrantes (TEIXEIRA, 2008, p.287) 
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Esse “culto” à Europa também se relaciona às subjetividades coloniais que 

vigoram na América Latina, decorrentes de:  

 
 
(...)uma ordem discursiva que justificou a dominação e a submissão 
de determinados povos, marcando material e subjetivamente todos 
os envolvidos nesse processo expansionista, fossem eles 
colonizadores ou colonizados (PELÚCIO, 2011, p.123). 
 
 

Isto explica o êxito de transmulheres brasileiras no mercado sexual 

transnacional. Pelúcio (2011) expressa que os marcadores sociais de nacionalidade, 

raça e gênero atribuem “exotismo” aos corpos trans, o qual é potencializado por elas 

para incrementar seu atrativo. Desse modo, passam a valorizar características 

socialmente consideradas brasileiras as quais depreciariam se não estivessem na 

Europa. Enquanto, no Brasil, o padrão de beleza segue parâmetros eurocêntricos, o 

mercado sexual europeu se interessa pela “exótica” corporalidade brasileira, 

aceitando estrategicamente aquilo que é estrangeiro. 

Fala-se em estratégia pois, levando-se em consideração o aspecto 

naturalizado da geodistribuição do poder decorrente dos processos coloniais e que 

estabelece a Europa como centro, não se considera que haja uma efetiva valorização 

dos elementos de brasilidade. Consequentemente, trabalhadoras sexuais trans 

brasileiras sofrem repressão dos Estados europeus, a despeito de serem muito 

requisitadas no mercado sexual (PELÚCIO, 2011). 

 No entanto, as dificuldades enfrentadas por trans no Brasil levam 

transmulheres a se aventurarem na Europa pois, mesmo lidando com abuso nos 

países europeus, têm a possibilidade de ganhar dinheiro, frequentar lugares de 

prestígio e conhecer outras culturas. Desse modo, nota-se que alimentar o capital 

social e simbólico constitui relevante parte do atrativo pela vida na Europa, continente 

em que, consideram, serão mais aceitas (BECERRA, 2010). 

Os valores auferidos do trabalho sexual também atravessam fronteiras, seja no 

momento em que as transmulheres retornam ao Brasil ou pelas remessas de dinheiro 

que enviam para amigas ou familiares. Piscitelli (2007) chama esses trânsitos de 

economia transnacional, o qual é reforçado por Teixeira (2008). Complementarmente, 

Vale (2005) pondera que muitas trans fornecem essa ajuda financeira a suas famílias 



 

143 

 

como meio de reestabelecer relações parentais que se romperam devido à não 

aceitação de suas expressões de gênero.    O exposto demonstra 

como a categoria êmica europeia se constrói em torno a negociações de visibilidade, 

as quais maximizam os aspectos positivos da Europa. Esses processos possuem 

marcada influência das subjetividades coloniais criadas para justificar a manter a 

dominação europeia (QUIJANO, 2000), sendo alimentadas pela realidade patriarcal e 

heterocentrada do “cistema” brasileiro, no qual corpos trans são segregados e 

aniquilados (ANTRA, 2020).  

Quando se arriscam a abandonar o país em direção à Europa, mulheres trans 

possuem ciência de que poderão enfrentar sérias dificuldades. Porém, é o meio que 

encontram para adquirir capital financeiro, social e simbólico, razão pela qual se 

amparam nas histórias de europeias de sucesso e embarcam rumo ao Velho 

Continente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O encanto das europeias atraí inúmeras transmulheres brasileiras que 

enxergam no mercado sexual transnacional uma oportunidade para obter melhores 

condições de vida. No entanto, esse desejo de atravessar fronteiras geográficas rumo 

à Europa acaba ignorando ou minimizando as dificuldades enfrentadas por aquelas 

que optaram por trabalhar com sexo em território europeu.  

 Com base em Duque (2018) pode-se afirmar que há um silenciamento 

estratégico a respeito do mercado sexual transnacional, o qual é reforçado pela 

subjetividade colonial que direciona à crença de que tudo o que é europeu é “melhor”. 

Essa mesma lógica da colonialidade é que o confere atrativo às corporalidades trans 

oriundas do Brasil, percebidas como exóticas e, portanto, muito requisitadas entre os 

europeus (PELÚCIO, 2011).  

Ávidas pelo êxito no exterior, mulheres trans constroem seus corpos 

potencializando aspectos socialmente considerados brasileiros, o qual demonstra 

como marcadores sociais como nacionalidade, gênero e raça influem no mercado 

sexual transnacional. A corporalidade europeia, portanto, vai ao encontro da 
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afirmação de Le Breton (2003) quando postula que os indivíduos agem sobre o corpo 

tanto para influenciar a percepção do outro quanto para alterar a própria leitura de si. 

Como expõe Alves (2012, p.137), o corpo se torna “um local que recebe constantes 

aprimoramentos onde se dilui a identidade pessoal”, o qual é potencializado pelas 

inúmeras possibilidades de intervenção corporal que existem na contemporaneidade.  

Para as europeias, além das intervenções hormonais e do auxílio das 

bombadeiras, há bronzeamentos, apliques capilares e uso de caros produtos de 

beleza, cuidados que Pelúcio (2005a, p.97) define como “estético-morais”. 

Complementando o imaginário europeu de requinte, uma europeia também pode 

desfrutar de bens culturais aos quais não possui acesso no Brasil, o qual demonstra 

que é simplista considerar que buscam apenas “capital financeiro”.  

Os dados da ANTRA demonstram que transmulheres que trabalham com sexo 

se encontram ainda mais vulneráveis a diversos tipos de violência. Por isso, embora 

pesquisas como as de Vale (2012) e Becerra (2010) exponham os desafios do 

trabalho sexual na Europa, mulheres trans acabam preferindo arriscar a vida no 

exterior, motivadas pela falta de perspectiva que vivenciam no Brasil. 

Dessa forma, conclui-se que o desejo de se tornar uma europeia se vincula 

diretamente às subjetividades coloniais que percebem a Europa como superior e às 

graves consequências que transmulheres enfrentam no Brasil por subverterem as 

normas de gênero. As fronteiras do “cistema” brasileiro, mesmo que simbólicas, 

produzem exclusões reais, compelindo os corpos trans à prostituição e a se 

aventurarem no mercado transnacional do sexo.  
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UMA IDENTIDADE ENTRE FRONTEIRAS: A BISSEXUALIDADE E A BUSCA POR 

VISIBILIDADE 

 
Ana Luisa Hickmann38 

Ingrid Nascimento Euclides39 

 
Resumo: 
O presente artigo tem como objetivo tratar sobre a bissexualidade enquanto uma 
sexualidade invisibilizada, deslegitimada e fronteiriça. Aborda-se ao longo do texto, a 
maneira como a bissexualidade pode ser interpretada enquanto uma identidade entre 
fronteiras - tendo em vista o caráter subjetivo do termo “fronteiras”, que não 
necessariamente tratam de fronteiras no sentido geográfico, mas por um viés 
simbólico, por estar entre as categorias binárias de heterossexualidade e 
homossexualidade.  
 
Palavras-chave: bissexualidade; fronteira; subjetividade  
 
INTRODUÇÃO 

 

Busca-se no presente artigo abordar o conceito de bissexualidade, a fim de 

posteriormente compreender onde encontra-se essa orientação sexual no sistema 

binário, este que só enxerga a heterossexualidade e homossexualidade como 

orientações válidas e concretas. Tem como objetivo compreender o fenômeno da 

invisibilidade bissexual, traçando uma análise dos principais argumentos utilizados 

para deslegitimar os sujeitos bi. Se tratado também o conceito de identidade, para 

entender como esse processo de invisibilidade ocorre, dentro e fora do movimento 

LGBTQA+40.  

Este artigo, de caráter científico, busca discutir o conceito de bissexualidade, 

mas também se utiliza de ferramentas auto etnográficas em sua composição, uma vez 

que as autoras do texto se identificam enquanto mulheres bissexuais, e vivenciaram 

grande parte do processo de invisibilização trazido pelos autores discutidos. 

 
38Bacharel em Antropologia e Diversidade Cultural, mestranda pelo Programa de Pós Graduação 
Interdisciplinar em Estudos Latino-Americano; Bolsista CAPES/DS; Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana; contato.analuisahickmann@gmail.com  
39Bacharel em Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana; contato: 
ingrid.euclides@gmail.com  
40Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, Queer, Indefinidos, Assexuais e mais. 
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Realizou-se uma revisão de literatura juntamente com as reflexões acerca das 

vivencias das autoras que por sua vez mulheres bissexuais, jovens em 

relacionamento sério com homens, branca e negra. Constatando previamente a 

necessidade de mais estudos aprofundados sobre a temática, uma vez que ainda se 

encontra limitada, a fim de trazer visibilidade. 

A relevância deste estudo justifica-se a partir do momento que esta sexualidade 

se encontra em fronteira, simbólica e geográfica, sempre colocada de forma forçada 

dentro do “armário” por parte do movimento e por parte da sociedade heterossexual. 

Partindo da observação que em quase 30 após a publicação do Manifesto Bissexual 

(1990) continuamos as margens e invisíveis. Tornando este artigo como uma 

manifestação política referente as nossas vivencias e falta de reconhecimento 

enquanto bissexuais. 

 

REFERENCIAL TEORICO  

 

 A identidade é compreendida como aquilo que se é concebida de uma 

afirmação positiva, aquilo que sou, sendo um fato, tendo como referência a si própria. 

(SILVA, 2000). Sendo uma afirmação sobre si, ela é construída socialmente e 

culturalmente a partir das experiencias vividas, experiencias positivas que 

contribuíram para a sua autorreferencia, tal como as negativas construíram parte da 

validação ou não desta identidade.  

 A bissexualidade é uma forma de se manifestar, se configurando como 

identidade também, porém dentro do aspecto da diferença, ser bissexual é ser 

LGBTQIA+, mas ao mesmo tempo não ser lido como tal. A identidade sendo o mesmo, 

mas com o traço de outra, diferença (SILVA, 2000) 

 
 
A identidade e a diferença se traduzem, assim, em declarações sobre quem 
pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e quem está 
excluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa 
fazer distinções entre o que fica dentro e o que fica fora. A identidade 
está sempre ligada a uma forte separação entre "nós" e "eles". Essa 
demarcação de fronteiras, essa separação e distinção, supõem e, ao mesmo 
tempo, afirmam e reafirmam relações de poder (SILVA, 2000, p. 3). Sem 
grifos no original. 
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 Partindo de que a identidade é uma fronteira que delimita o que fica dentro e o 

que fica fora, não é o que ocorre no caso da bissexualidade, a fronteira te deixa no 

limbo, com uma fetichização por parte da heterossexualidade e indecisão por parte 

dos homossexuais. 

Antes de discutir a invisibilidade da orientação sexual chamada bissexualidade, 

é necessário que nos aprofundemos nesta sexualidade: O que significa o B da sigla 

LGBTQIA+? A princípio, significa “bissexualidade”, orientação sexual, que se 

caracteriza, para muitos autores enquanto “classificação de fantasias sexuais com 

pessoas de ambos os sexos, e não somente para relacionamentos vivenciados.” 

(BARROS, 2008). Já para outros autores que trabalham com o conceito, a 

bissexualidade pode ser interpretada, como para Goldenson e Anderson (1989), pela 

capacidade de atrair-se (sexual, romanticamente) por mais de um sexo, não bastando 

apenas a fantasia, mas sim a prática, e envolve níveis de interesse que variam de 

indivíduo para indivíduo.  

De acordo com Barros (2008) algumas das possibilidades referentes a 

bissexualidade são: “Característica inata, orientação sexual consciente, estágio 

comportamental, exercício da liberdade e terceiro sexo” (p. 50). E apesar do B estar 

presente na sigla, junto com outras identidades como a identidade lésbica, gay e 

transsexual, ele não é visto como as outras letras da sigla. Ele não é visto. 

 Invisibilizadas dentro e fora do movimento, as pessoas bissexuais são 

colocadas à margem. Dizem ser apenas uma fase confusa, um período de indecisão: 

Uma fronteira simbólica. A bissexualidade encontra-se na fronteira por não se 

encaixarem em categorias binárias de homossexualidade/heterossexualidade. Dentro 

e fora do movimento LGBTQIA+, os bissexuais são frequentemente vistos como 

homossexuais não assumidos ou heterossexuais confusos, estando na fronteira entre 

a homossexualidade e a heterossexualidade. 

 
 
Assim, indivíduos bissexuais passam muitas vezes despercebidos, invisíveis 
numa representação e significação onde se faz proibido discordar de uma 
lógica binária e polarizada. Em nossa cultura a representação majoritária da 
sexualidade se organiza a partir de dois pólos bem marcados, a 
heterossexualidade e a homossexualidade, e a cada pólo correspondem 
identidades bem definidas, quais sejam, os heterossexuais e os 
homossexuais” (SEFFNER, 2004, p. 235). 
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A bissexualidade é uma orientação considerada ilegítima,  

 
 
por seu caráter ambivalente, a bissexualidade é tida como a mais polêmica e 
controversa das orientações sexuais. Quer dizer, dentro da polaridade 
hetero/homossexual, que consolidou o objeto de desejo sexual (Butler, 2003), 
lidar com a possibilidade de pluralizar o objeto de desejo vem sendo alvo de 
constantes discórdias (CAVALCANTI, 2007, pg. 09). 
 
 

Barros aponta a dupla-discriminação sofrida pelos bissexuais, afirmando que  

 
 
a dificuldade de adaptação dos bissexuais é maior, pois são desprezados 
pelos homossexuais por sentirem atração por pessoas do sexo oposto, e 
desprezados pelos heterossexuais por sentirem atração por pessoas do 
mesmo sexo. (BARROS, 2008, p. 58) 
 
 

Em contrapartida, outros autores acreditam que a bissexualidade pode ser 

vantajosa em alguns sentidos, como no que se refere ao “estímulo à criatividade, e 

eles passam mais despercebidos que os homossexuais, constituindo uma vantagem 

na adaptação social.” A principal crítica do movimento LGBTQIA+ as práticas 

bissexuais e a bissexualidade, diz refere-se: 

 
 
a possibilidade dos bissexuais transitarem ora na homo ora na 
heterossexualidade torna a bissexualidade uma prática suspeita, indefinida e 
incapaz de se erguer na luta por uma livre expressão da sexualidade. 
(CAVALCANTI, 2010, p. 81) 
 
 

Entretanto, a bissexualidade é justamente uma identidade que problematiza a 

visão da sexualidade como única, imutável, invariável e questiona a polaridade na 

orientação sexual.   

A ilusão da falsa possibilidade de “voltar para o armário” por parte do 

movimento demonstra que acabaram reproduzindo o exercício de poder que sofrem 

pelos heteros, uma vez que o armário pode ser visto como uma forma de limitar de 

forma individual as pessoas que são assumidas, seja no pessoal ou institucional, 

sendo este habito de invisibilização da sexualidade como um todo parte da construção 

cultural ocidental (SEDGWICK, 2007). 
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O presente artigo parte do pressuposto de que a sexualidade, bem como o 

gênero, são construções sociais performativas (BUTLER, 2003), estruturadas 

historicamente a partir de papéis sociais atribuídos aos sujeitos tendo como base o 

sexo biológico. A heteronormatividade diz respeito a um sistema que faz com que os 

sujeitos devam alinhar seus desejos e afetos com seu sexo biológico, tendo como 

“alvo” desse desejo e afeto pessoas do sexo oposto. É uma regra imposta, e quem 

“foge à regra” está sujeito a ser discriminado das mais diversas formas. 

Nossa sociedade opera as sexualidades de maneira binária. Dois grandes 

eixos são destacados: a heterossexualidade e a homossexualidade. Os sujeitos que 

não se identificam em nenhuma dessas categorias, são enquadrados enquanto 

“bissexuais”.  

De acordo com Elizabeth Lewis há um apagamento da bissexualidade, que 

ocorre de três formas distintas:  

 
 
a negação total da existência da bissexualidade, a noção de que a 
bissexualidade é só uma fase e a insistência em classificar as pessoas ou 
como heterossexuais ou como homossexuais (LEWIS, p. 7). 
 
 

Há uma clara insistência em classificar os indivíduos em categorias: 

heterossexuais ou homossexuais ou bissexuais. Isso ocorre porque a bissexualidade 

nega “a fronteira que supostamente separa os/as “homossexuais” dos/as 

“heterossexuais”” (LEWIS, p.7) A bissexualidade também questiona  

 
 
a própria noção de uma identidade homossexual que, para muitas pessoas, 
representa um modo de dar ordem às suas vidas, cheio de possibilidades de 
gratificação e muitas vezes ‘assumido’ a duras penas” (FREY E MACRAE, 
1983, p. 120 apud FACCHINI, 2009, p. 319). 
 
 

A bissexualidade é invisibilzada, interpretada como uma ameaça tanto à 

identidade homossexual, como observado a partir do preconceito sofrido dentro do 

movimento LGBTQIA+, como também, muitas vezes é negada pela identidade 

heterossexual, entrando como uma relação público-privada da identidade, onde no 

público se é forçado a escolher um dos lados(ignorando o fato se ser completo) e no 

privado poder ser quem se é:  
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“O armário” e “a saída do armário”, ou “assumir-se”, agora expressões quase 
comuns para o potente cruzamento e recruzamento de quase todas as linhas 
de representação politicamente carregadas, têm sido as mais magnéticas e 
ameaçadoras dessas figuras (SEDGWICK, 2007, p. 26). 
 
 

A identidade bissexual pode ser interpretada como uma fronteira, a partir do 

momento em que os sujeitos transitam em seus afetos e desejos por dois 

sexos/gêneros ou mais. Isso também é um fator utilizado como ferramenta para 

invisibilizar a bissexualidade. De acordo com Lewis 

 
 
As pessoas que fazem performances identitárias bissexuais são 
invisibilizadas porque são vistas como homossexuais quando em uma 
relação com um/a parceiro/a do “mesmo” sexo/gênero e como heterossexuais 
quando em uma relação com um/a parceiro/a do sexo/gênero “oposto”, 
parecendo bascular entre os dois eixos sem ocupar um espaço entre ou além 
deles. 
 
 

A invisibilidade ocorre também quando decidem por respeitar a fronteira e 

limitar a binaridade de gênero, onde as pessoas bissexuais são limitadas a homens e 

mulheres, ignorando a fluidez desta sexualidade, ou simplesmente, dizendo que 

pansexuais são mais “abertos” por incluírem pessoas transsexuais( o que na visão da 

autora se configura como transfobia), ou se confundindo com relações abertas e 

poligâmicas, onde houve a necessidade do manifesto bissexual (1990) que grita que 

essas coisas são limitadoras para esta sexualidade. 

 
 
Nós estamos cansados de ser analisados, definidos e representados por 
pessoas que não nós mesmos, ou pior ainda, de não sermos considerados 
de todo. Estamos frustrados pelo isolamento e invisibilidade impostos 
quando nos dizem para escolher ou esperam que escolhamos uma 
identidade homossexual ou heterossexual.  A monossexualidade é um 
ditame heterossexista usado para oprimir homossexuais e para negar a 
validade da bissexualidade. Bissexualidade é um todo, é uma identidade 
fluída. Não assumam que a bissexualidade é naturalmente binária ou 
poligâmica, que nós temos "dois" lados ou que precisamos de nos 
envolver simultaneamente com dois géneros para nos sentirmos seres 
humanos completos. De fato, não assumam que existem apenas dois 
géneros. Não interpretem a nossa fluidez como confusão, irresponsabilidade 
ou inabilidade de assumir um compromisso.  Não equiparem 
promiscuidade, infidelidade ou comportamentos sexuais inseguros 
com bissexualidade. Estas são características humanas que atravessam 
todas as orientações sexuais. Nada deve ser presumido sobre a sexualidade 
de ninguém, incluindo a vossa. Nós estamos enfurecidos com aqueles que 
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se recusam a aceitar a nossa existência; os nossos problemas; as nossas 
contribuições; as nossas alianças; as nossas vozes. Está na altura de que a 
voz bissexual seja ouvida." (Anything That Moves,1990). tradução sem grifos 
no original. 

 
 

A bissexualidade é visibilizada nas mais variadas esferas da vida dos sujeitos 

bissexuais, inclusive na saúde. De acordo com pesquisa realizada por Rodrigues 

Júnior, Costa e Sessa (1990) sobre a sexualidade e ginecologia no Brasil, esse 

processo de invisibilização ocorre a partir do momento em que, na formação desses 

médicos, a bissexualidade é muito menos discutida cientificamente, e também menos 

divulgada que a discussão sobre homossexualidade.  

 

METODOLOGIA 

 

 Para a elaboração deste artigo foi realizada uma revisão de literatura sobre a 

temática da bissexualidade, filtrando para a questão identitária e fronteiriça. Com o 

intuito de conceitualizar esta sexualidade a partir da perspectiva da invisibilidade 

social e exclusão dentro do movimento LGBTQIA+. Pelas autoras serem bissexuais, 

a revisão contou com autorrelato de experiencias passadas complementando a 

contextualização. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Durante o levantamento de referencial foi possível analisar que o assunto com 

foco somente na bissexualidade é limitado, tornando um motivacional para se 

prosseguir com aprofundamento nos estudos desta temática.  

 A temática foi interessante de se trabalhar, uma vez que as autoras são 

bissexuais e tal orientação forma parte de nossas experiencias pessoais e políticas. 

Referente a nossa bissexualidade, afirmamos que a invisibilidade e invalidação da 

identidade foram cometidas diversas vezes e ainda possuem chances de 

prosseguirem acontecendo. É um tema que nos atravessa de diversas maneiras: 

Tanto por conta de nossa orientação bissexual, quanto pelo fato de que residimos em 
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território de fronteira, e, portanto, somos colocadas em duas fronteiras distintas: uma 

fronteira geográfica e outra simbólica.  

Com a invisibilidade, vem também a solidão, uma vez que somos usadas para 

fetiches, dificilmente assumidas em relações estáveis, uma vez, uma homossexual se 

referiu a uma das autoras afirmando que ela optava por se relacionar com homens, e 

se não era assumida, tanto por um quanto pelo outro é pelo fato de ser negra. As 

pessoas bissexuais são constantemente forçadas a “prestar contas” sobre seus 

relacionamentos justamente por estarmos inseridos nesse sistema binário, que impõe 

que se uma mulher está em relacionamento com homem ela é automaticamente 

heterossexual, e se uma mulher se relaciona com outra mulher é lésbica, deixando a 

margem a bissexualidade. 

Sobre o armário mencionado algumas vezes: Contatamos que já fomos 

colocadas, recolocadas, trancadas nele muitas vezes por estarmos em um 

relacionamento heterossexual, ou por não compor ativamente a militância LGBTQIA+. 

Colocadas no armário tanto por heteros e homossexuais, por terem insegurança em 

serem traídos, ou ser chamadas de “vetor de doenças sexualmente transmissíveis” 

por nos relacionarmos com homens ou com mulheres.  

Sobre a validação da sexualidade, conforme mencionado, já houveram 

momentos em que desvalidaram a bissexualidade sobre a argumentação de que não 

contemplava as pessoas trans e não-binarias, por isso pansexuais, novamente 

enfatizamos que esta argumentação demonstra transfobia, uma vez que 

compreendemos pessoas trans como homens e mulheres, ou como se identificarem, 

sem contar que esse tipo de justificativa tenta deixar a bissexualidade como algo 

limitado a binaridade, sendo que é muito mais do que isso. Esse tipo de “justificativa” 

acaba criando confusão em relação de duas sexualidades, bissexual e pansexual que 

são semelhantes, porém diferentes. 

A invisibilidade e questionamento de nossa sexualidade, se acentua ainda mais 

por sermos mulheres, já que a construção do gênero feminino é feita por imposição 

de diversos papéis de gênero, muitos relacionados ao controle do corpo e da 

sexualidade da mulher, de maneira muito mais exacerbada que do corpo masculino. 

A bissexualidade feminina é vista como fetiche e por isso também não é levada a 
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sério. Isso também é uma forma de violência simbólica, apagando toda uma 

identidade, nos resumindo a corpos femininos que se atraem por outros corpos 

femininos. Isso pode ser observado de forma muito clara nas centenas de sites de 

pornografia encontrados na internet, por exemplo, onde há uma fetichização muito 

grande de mulheres que se relacionam sexualmente com outras mulheres. Estas são 

colocadas em lugar de submissão a partir do momento que suas relações só são 

enxergadas quando servem ao prazer do homem, do masculino.  

A bibliografia utilizada nesse artigo vai ao encontro de nossas vivências, e este 

trabalho, para além de seu caráter científico, também é um relato, uma denúncia. 

Acreditamos que uma problemática não se encerra ao deixarmos de falar dela, muito 

pela contrário: Temos que ampliar o debate sobre diversidade sexual e tratar sobre 

outros tipos de sexualidade que não se enquadram no âmbito binário. Precisamos 

levar esse debate para as escolas, para a academia e também para a comunidade 

em geral, para que a violência da invisibilização atinja cada vez menos pessoas. Falar 

sobre sexualidades dissidentes é também falar sobre saúde mental, sobre prevenção 

de violências (sejam elas provocadas por terceiros ou autoprovocadas).  

De modo a concluir o presente artigo, sem a pretensão de esgotar o tema (que 

ainda precisa de um alcance e debate muito maiores), gostaríamos de deixar algumas 

contestações, com base no que vimos, ouvimos, sentimos, interseccionando nossas 

vivências cotidianas e práticas com os estudos teóricos e apontamentos dos autores 

trabalhados: 

Nós existimos. Não somos indecisas, nem estamos em cima do muro.  Não 

somos promíscuas, nem vetores de doenças. Não é medo de assumir, nem mesmo 

insegurança.  

Essa é a nossa identidade. Nos vejam! Olhem para nós. 

Estamos aqui e não cabemos em suas pequenas caixas.  

Resistimos.  
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ISOLADO, MAS NÃO SOZINHO: ETNOGRAFIA VIRTUAL NO APLICATIVO DE 

RELACIONAMENTOS GRINDR EM TEMPOS PANDÊMICOS NA FRONTEIRA 

 
Thiago Benitez de Melo41 

 
Resumo: 
Em cenários de multiterritorialidades (MATTELART, 2005) e superdiversidade 
(VERTOVEC, 2017), como em contextos transfronteiriços, percebemos cada vez mais 
“o fim do nomadismo” (BAUMAN, 2001), além do descolamento das fronteiras antes 
vistas como rígidas (RUSHDIE, 2020). Contudo, o fechamento dessas fronteiras, afim 
de fiscalizar o fluxo de travessias, demonstra o poder do estado sob o espaço territorial 
e controle dos corpos. Isso impede, também, a busca por relacionamentos sexo-
afetivos e homoerótico do outro lado do território nacional, seja para a realização do 
desejo ou por supressão da visibilidade homossexual. Foi esse contexto que 
possibilitou o surgimento dos aplicativos móveis de relacionamentos de homens que 
se relacionam com homens, transformando tecnologicamente as interações humanas 
na atual sociedade em rede (CASTELLS, 1999). Dito isso, o objetivo deste artigo é 
compreender quais são e como se realizam, em tempos de pandemia, as novas 
formas de se relacionar homoafetivo-sexualmente na Tríplice Fronteira. A partir de 
uma etnografia virtual na plataforma Grindr (HINE, 2016) e da Análise Crítica do 
Discurso (FAIRCLOUGH, 2001), pretendeu-se entender as negociações discursivas 
(homos)sexuais e as adaptações feitas pelo aplicativo de relacionamentos para 
adaptar-se ao contexto de isolamento social. Os resultados apontam para 
enunciações que negociam a quebra da quarentena, além das adaptações da 
plataforma para a manutenção dos usuários. Se por um lado há aqueles que se 
recusam a ficar reclusos não cumprindo as medidas de segurança, por outro, há os 
que recorrem ao sexo virtual ou ao consumo de pornografia na internet para a 
efetivação erótica dos desejos. 
 
Palavras-chave: Etnografia virtual; aplicativo grindr; fronteiras. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A atual fase globalizatória está mudando a paisagem do mundo e, 

consequentemente, nossas noções de tempo, espaço, fronteiras e territórios. É fato 

que a distância espacial está diminuindo por causa dessas intensas mudanças, “as 

vidas das pessoas – seus empregos, salários e saúde – são afetados por 

acontecimentos no outro lado do mundo” (KUMARAVADIVELU, 2006, p. 131), mas a 
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distância temporal também acaba sendo reduzida, já que os espaços (físicos e 

virtuais), consumos, mercados e as tecnologias agora mudam com uma velocidade 

sem precedentes, o que cria a sensação de instantaneidade, instabilidade, fluidez e 

liquidez do tempo, tanto um território flutuante quanto um tempo fluido, em que 

“indivíduos frágeis” encontram uma “realidade porosa”. O enraizamento, se existir, só 

pode ser dinâmico (BAUMAN, 2001). 

É nesse contexto de profundas transformações sócio-espaço-temporais que 

observamos também as mudanças dos relacionamentos humanos, as formas de 

procura por afetos e as maneiras de busca por sexo. Não que as interações humanas 

um dia tivessem sido lineares e síncronas, mas hoje, mais do que nunca, com o 

advento da internet, o leque de possibilidades para a busca por relacionamentos criou 

um mercado erótico-sexual de campo complexo no qual a dinâmica da vida 

contemporânea está pautada na aceleração do tempo e no acúmulo de capital 

corporal; o termo “fixo”, nesse sentido, passa a provocar cada vez mais 

estranhamento (PELÚCIO, 2016). Mas o que acontece quando essas interações 

sexuais se veem interrompidas com o fechamento de fronteiras físicas que antes 

estavam livres para o ir-e-vir daqueles que buscavam algum tipo de relacionamento? 

Em março de 2020, praticamente todas as fronteiras interestaduais e 

internacionais do Brasil foram fechadas por conta da pandemia da covid-19. Medidas 

de segurança, em nível global e nacional, foram tomadas para que o vírus não se 

espalhasse provocando uma calamidade mundial. Uma dessas medidas (e talvez a 

principal delas) foi o isolamento social, ação que transformou radicalmente a rotina 

das pessoas e mostrou, concomitantemente, que o processo de globalização permitiu 

uma profusão sem precedentes dos fluxos e trânsitos sociais, o que fez com que 

conexões fossem mantidas de forma local e global ao mesmo tempo – “glocal” nos 

termos de Canclini (2011) –, construindo uma verdadeira “sociedade em rede” 

(CASTELLS, 1999). 

Foi essa sociedade em rede que possibilitou o surgimento dos aplicativos 

móveis de relacionamentos frente a uma das mais revolucionárias transformações 

sociais de interações humanas. Essas plataformas virtuais surgiram como um 

“território em rede”, ao mesmo tempo que serviram e servem para a realização da 
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interação entre dois espaços aparentemente distantes e incomunicáveis. O espaço 

digital tornou-se um movimentado cenário de vivências amorosas, onde é possível 

procurar e realizar novas formas de relações, tendo em vista suas infinitas 

possibilidades de encontrar parceiros sexuais virtuais que podem vir a se tornar 

parceiros físicos. Além disso, nesse território, é possível criar vários papéis sociais, 

inclusive falsos, para o anonimato e segurança nas interações (SILVA, 2012), o que 

justifica o fato de a maioria dos usuários dessas novas plataformas (sobretudo o 

aplicativo gay Grindr) serem homens que se relacionam com homens (MEDEIROS, 

2019),  já que as práticas homoeróticas, há alguns anos, ocorriam, em sua grande 

parte, à deriva (GREEN, 1999), obrigando esses sujeitos a manterem relações em 

lugares escondidos para fugir da vigilância do poder que normatiza as ações e práticas 

sociais (FOUCAULT, 1998). 

Na atualidade, o Grindr é um dos aplicativos de relacionamentos mais 

famosos do mundo, isso porque a plataforma já é considerada a rede social mais 

popular entre a comunidade gay – são mais de 5 milhões de usuários em 192 países 

(MEDEIROS, 2019). O Grindr – por meio de mensagens virtuais e novas 

funcionalidades operacionais – adotou, no início da pandemia da covid-19, ações 

mercadológicas para manter seu público conectado, além de desenvolver estratégias 

discursivas que lhe construíssem representações identitárias de empresa preocupada 

com a saúde de seus usuários. Estes, por sua vez, passaram a formular discursos 

que traziam o isolamento social como um novo elemento em suas comunicações, de 

modo que os encontros físicos tivessem que ser interrompidos por causa do 

fechamento das fronteiras nacionais e, por isso, as práticas sexuais passaram a ser 

negociadas, como, por exemplo, a cogitação de sexo virtual e o compartilhamento de 

páginas de sites com conteúdos pornográficos.  

Nessa perspectiva, o objetivo deste artigo é compreender quais são e como 

se realizam, em tempos de pandemia, as novas formas de se relacionar homoafetivo-

sexualmente em um contexto transfronteiriço (Foz do Iguaçu – BR; Ciudad del Este – 

PY; Puerto Iguazú – AR). A partir de uma etnografia virtual, pretende-se, 

especificamente, analisar os discursos, no campo da sexualidade, que foram 

manifestados na tríplice fronteira pelos usuários da plataforma Grindr em tempos de 
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covid-19, buscando entender as negociações discursivas sexuais de homens que se 

relacionam com homens e as adaptações feitas pelo aplicativo de relacionamento em 

questão para adaptar-se ao contexto de isolamento social. Para tanto, seguiremos a 

perspectiva de pesquisa qualitativa interpretativista (DENZIN e LINCOLN, 2006) e da 

etnografia digital/virtual (HINE, 2016) por serem abordagens que nos permitem 

conhecer e refletir sobre as construções dos sujeitos em seus papéis sociais, 

considerando-se os significados situados que os acontecimentos têm para as pessoas 

envolvidas. Para o estudo e discussão de tais enunciados online, ancorei-me na 

Análise Crítica de Discurso (FAIRCLOUGH, 2001), a qual toma linguagem como ação 

e o discurso como prática social que se conecta à formação de identidades. 

 

PESQUISA QUALITATIVA INTERPRETATIVISTA E ETNOGRAFIA VIRTUAL 

 

A pesquisa qualitativa revela uma longa e atribulada história nas disciplinas 

humanas, de acordo com Denzin e Lincoln (2006). Ela é, em si mesma, um campo de 

investigação, atravessando disciplinas e temas. Em seu redor encontra-se um 

conjunto complexo de termos, conceitos e suposições que se interligam, e qualquer 

definição da pesquisa qualitativa deve atuar dentro de um campo histórico que localiza 

o observador na sociedade em que está inserido. Ela consiste em uma série de 

práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade àquilo que não é visível a priori 

(DENZIN e LINCOLN, 2006). 

No paradigma interpretativista qualitativo, para Bortoni-Ricardo (2008), o 

mundo não é observado independentemente das práticas sociais e significados 

vigentes, pois a capacidade de compreensão do observador está enraizada em seus 

próprios significados, já que o pesquisador não é um relator passivo. A pesquisa 

qualitativa não está interessada em descobrir leis universais por meio de 

generalizações estatísticas quantitativas, mas sim em estudar e analisar uma situação 

específica para compará-la a outras situações (BORTONI-RICARDO, 2008). 

Ao fazermos a escolha por uma pesquisa etnográfica no campo do 

ciberespaço, primeiramente consideramos o que Erickson (2001) nos alerta sobre 

esse tipo de pesquisa: ela não se resume em analisar e descrever o comportamento 

(ato físico) mas, sobretudo, a ação humana (ato físico sedimentado e informado pelos 
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significados compartilhados pelos atores sociais envolvidos na interação). Quando 

adotamos uma perspectiva de cunho etnográfico de pesquisa, nessa perspectiva, 

devemos estar conscientes de que não existem momentos estanques na pesquisa: 

tudo acontece simultaneamente, ou seja, é um trabalho constante de ir e vir, de 

revisitar os registros sempre que necessário.  

A partir daí, e focalizando a etnografia virtual/digital, Hine (2004) argumenta 

que a internet oferece novos caminhos para formas de estudos de mídia que exploram 

as atividades humanas, isso porque o ciberespaço passou a ser encarado como um 

componente do cotidiano dos sujeitos, tanto que são raras as vezes que falamos em 

“ficar online” ou “ficar offline” – como se a internet e suas inúmeras redes sociais 

fossem um “lugar” para onde viajamos e depois voltamos. Pelo contrário, na 

contemporaneidade, acabamos por usar o ciberespaço de maneira despercebida para 

fazermos nossas atividades, já que o território digital contribuiu, e continua 

contribuindo, para a construção e a ressignificação dos sentidos culturais, 

transformando nossas experiências, identidades, representações e interações. 

Para Hine (2016), o estudo das redes torna-se significativo para as 

compreensões das identidades e representações da vida social, pois qualquer 

fragmento individual dos dados derivados da internet é passível de ser interpretado 

de diversas maneiras, dependendo dos contextos em que se incorpora e adquire 

significado. A autora ainda esclarece que as pesquisas nos espaços online 

contribuíram amplamente para o estabelecimento da internet como fonte de estudos 

culturais, ou seja, o território das redes é um construto espacial da ação humana, e o 

ciberespaço acabou por transformar-se em um lugar plausível para a realização de 

reflexões e análises dos comportamentos sociais.  

 

CRIAR PERFIL DA PESQUISA: O ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

Logo no começo do isolamento social, em março de 2020, criei um perfil no 

aplicativo Grindr com a identificação de Pesquisador, escrevendo a seguinte 

mensagem inicial de abertura de tela: “Olá, tudo bem? Caso queira me ajudar e 

participar da pesquisa acadêmica sobre sexo, (homos)sexualidade e fronteiras, me 

mande, por favor, uma mensagem no privado para iniciarmos uma entrevista. Não 
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precisa informar dados pessoais e sua identidade será mantida em sigilo. É uma 

pesquisa qualitativa rápida e você contribuirá com resultados importantes para a 

comunidade LGBTQIA+ na fronteira. Obrigado”. 

Estive conectado intensamente no aplicativo cerca de três meses (de março 

a junho de 2020) e entrava em média 1 ou 2 horas por dia. Mantive diálogo online com 

aproximadamente 30 usuários do Grindr, fazendo entrevistas semiestruturadas com 

os mesmos e perguntas como: você normalmente atravessava alguma das pontes da 

tríplice fronteira, antes da pandemia, em busca de sexo? Como pretende proceder 

agora como o fechamento das fronteiras? Está respeitando as orientações de 

isolamento social? Quais as vantagens ou desvantagens você percebe que existem 

em região de fronteira em relação à busca de sexo? Com o início do isolamento social, 

você cogitou manter um relacionamento afetivo ou sexual pela internet? Por que e 

como isso se realizaria? Você percebeu alguma modificação no aplicativo Grindr por 

causa do isolamento social? Por meio dessas perguntas iniciais, os diálogos com cada 

usuário foram se desenvolvendo de maneira singular e específica, acentuando certos 

aspectos dos impactos da pandemia nas novas formas de se relacionar na fronteira. 

Os perfis observados oscilavam entre 500 metros e 5 quilômetros de distância 

da minha localização, sendo muitos deles escritos em espanhol, por pertencerem a 

usuários argentinos e paraguaios, em função da pesquisa ter sido feita na região da 

Tríplice Fronteira do Iguaçu (Argentina-Brasil-Paraguai). No presente artigo, por 

questões de espaço, me restringi apenas às análises das conversas que mantive em 

português, o que não quer dizer que os usuários em questão necessariamente sejam 

brasileiros ou estejam no Brasil. Sabe-se que existem muitos brasileiros vivendo em 

Ciudad del Este, no Paraguai, majoritariamente estudantes de medicina; bem como 

há muitos argentinos e paraguaios que utilizam o português para criarem seus perfis. 

 

DISCUSSÕES SOBRE ESPAÇO, TERRITÓRIO E FRONTEIRA 

 

O termo território não está mais exclusivamente restrito à área da geografia, 

já que, hoje, de acordo com Haesbaert (2014), ele permeia muitas outras áreas do 

saber que pesquisam as relações entre espaço e a construção das subjetividades dos 

sujeitos, como a psicologia, a antropologia, a história, a economia entre outras. O 
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território, para o autor, é visto como o produto da apropriação e valorização simbólica 

de um grupo em relação ao seu espaço vivido. Em outras palavras, a dimensão 

simbólica, na qual o território se encontra, habita um espaço social que é organizado 

pela historicidade e geograficidade, quesitos de territorialidade. Além dos processos 

geográficos e históricos, um território é constituído também por vertentes econômicas, 

políticas e culturais.  

Por mais que o espaço seja anterior ao território – já que o território se forma 

a partir do espaço e este, ao ser apropriado, geográfica ou simbolicamente, passa a 

ser “territorializado” pelo capital (RAFFESTIN, 1993) –, não podemos nos esquecer 

que tanto um quanto outro são demarcados por fronteiras, ou seja, as zonas 

fronteiriças constituem áreas destinadas às interpenetrações e às separações entre 

os Estados, possuindo muito mais um limite político, de fato, do que econômico, já 

que os territórios são construídos com bases no poder.  

Contudo, nem sempre esse poder, materializado por estratégias estatais de 

fiscalização (aduanas, câmeras, guardas, cães farejadores etc.), consegue ter 

controle sobre todos os fluxos que compõem (e são compostos pela) a fronteira. Isso 

porque as fronteiras são “cenários vivos” (artificiais ou naturais), formados a partir de 

diferentes histórias, culturas, etnias, raças e línguas, as quais se entrelaçam como um 

mosaico em construção.  

Por isso, as fronteiras estão sempre suscetíveis a deslocamentos, a 

processos de construção e reconstrução, estruturação e reestruturação, significação 

e ressignificação. Pelo fato de serem construções políticas (permeadas por processos 

culturais e históricos), elas podem ser negociadas, manipuladas, erguidas, 

derrubadas, reerguidas e reinventadas, nem sempre de forma fácil, é claro, já que “as 

fronteiras são sempre movediças, elas estão sendo sempre deslocadas, mas nelas 

nos encontramos em um universo de controle. Mesmo a mais livre das sociedades 

livres não é livre no limite” (RUSHDIE, 2020). 

É fato que não há mais possibilidade de entendermos as fronteiras modernas 

como limites rígidos e concretos. A maior parte das fronteiras rígidas, estabelecidas 

na era nacionalista do século XIX, hoje, aparentemente, parecem ter se tornado 

porosas, fluidas e instáveis. Poucas fronteiras, na atualidade, podem ser descritas 
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como unidades estáveis, com demarcação e limites precisos baseados na ocupação 

de um território delimitado (CANCLINI, 2011). Contudo, não podemos negar também 

que “em todas as fronteiras há arames rígidos e arames caídos” (CANCLINI, 2011, p. 

349), isso porque a fronteira se tornou um “sujeito político”, é nela que o indivíduo 

nasce, mas é nela também que “ele se devora nos impasses de uma história sem 

rumo” (MARTINS, 2012).  

Apesar de todas essas transformações, a mudança mais drástica e 

impactante, na contemporaneidade, talvez seja o desmoronamento das fronteiras, 

isso porque hoje, na sociedade globalizatória interconectada que vivemos, as 

fronteiras espaciais físicas estão se dissolvendo por conta das redes (CASTELLS, 

1999), as quais se interpenetram nos territórios em escalas locais, nacionais e 

internacionais, ofuscando (ou pelo menos minimizando a vista) dos limites territoriais 

simbólicos antes vistos como intransponíveis, como aduanas, rios, muros, cercas, 

plantações, marcos, bandeiras entre outros. As fronteiras territoriais estão se 

dissolvendo não somente em termos de comércio, capital e informação, mas também 

em relação a ideias, normas, culturas e valores. Daí a importância de refletirmos sobre 

as fronteiras em processo de deslocamento e ressignificação (MARTINS, 2012). 

 

A CONTRUÇÃO DO DISCURSO MATERIALIZADA NA/PELA LÍNGUA(GEM)  

 

A linguagem e os discursos precisam ser compreendidos como prática social 

(FABRÍCIO, 2006; FAIRCLOUGH, 1992), constituintes e constitutivos da sociedade e 

da cultura, o que quer dizer que nossos enunciados nunca são neutros, pelo contrário, 

eles estão sempre repletos de ideologias e subjetividades. A linguagem está sempre 

presente no processo cultural de socialização, é por meio dela que exteriorizamos o 

nosso próprio ser no mundo social e interiorizamos o mundo social em nossas 

realidades subjetivas e objetivas (FABRÍCIO, 2006).  

Materializada na língua e, concomitantemente nos discursos, a linguagem 

provoca transformações na sociedade em que vivemos, já que ela é uma construção 

coletiva que constitui e é constituída em um processo dialético: o que dizemos, 

fazemos e somos é resultado de nossas vivências de mundo, de nossas interações, 

de nossas subjetivações. A linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que 
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a usam e, consequentemente, em um dialogismo ideológico (BAKHTIN, 2004). É 

precisamente essas enunciações dialógica que constituem o verdadeiro campo da 

vida da linguagem. Toda a vida da linguagem está impregnada de relações dialógicas, 

as quais, podemos afirmar, se situam no campo do discurso (BAKHTIN, 2004). 

Para Bakhtin (2004), as construções de enunciados não são um ato individual, 

mas uma forma de interação entre os sujeitos, uma vez que, quando enunciamos, 

dirigimo-nos a interlocutores concretos que também estabelecem uma relação 

dialógica com o mundo. Essa concepção de linguagem, a qual Bakhtin (2004) chamou 

de sociointeracionista/dialógica da linguagem, que compreende as interações como 

fundamentais para o processo de aprendizagem do ser humano, nos permite superar 

a mera decodificação de palavras, fazendo-nos refletir sobre quem somos, o que 

enunciamos, como o fazemos, para quem o fazemos e, acima de tudo, onde nos 

situamos no mundo ao enunciarmos. 

Para Fairclough (1992), a linguagem, e sua materialização no discurso, é a 

maneira que os indivíduos encontraram de agir sobre a sociedade na qual estão 

inseridos e sobre os outros indivíduos com os quais convivem, o que faz com que a 

linguagem permita efetivar os modos de representação. Os discursos, portanto, 

possuem importância vital na construção das identidades, já que os sujeitos 

experimentam suas vidas de acordo com seus próprios discursos e também através 

dos discursos dos outros. É por isso, então, que os discursos enunciados nunca são 

os mesmos, nem são inéditos, nem mesmo neutros ou transparentes; eles ocorrem 

em escalas de produção bem engendradas, distintas e configuradas por relações 

ideológicas de poder. Dessa maneira, não podemos nos esquecer que a linguagem é 

sempre controlada, selecionada, organizada e redistribuída por estratégias e 

mecanismos de poder que dominam a materialidade do discurso (FOUCAULT, 2002). 

 

PRÁTICAS SUBTERRÂNEAS E ARMÁRIOS VIRTUAIS 

 

O contemporâneo processo de globalização, intensificado na década de 1980, 

e a profunda difusão dos meios digitais, como as plataformas de dispositivos móveis 

baseadas em geolocalização – as quais mostram a distância praticamente exata, em 

metros e quilômetros, dos sujeitos – direcionaram a sociedade a uma 
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descentralização das memórias oficiais coletivas para a tomada de poder das 

memórias e identidades subterrâneas (POLLAK, 1989), vistas por muito tempo como 

clandestinas, infames e envergonhadas. Em outras palavras, memórias e identidades 

que já foram silenciadas, reprimidas e tratadas como proibidas, por não se 

enquadrarem no conjunto hegemônico de regras (socio-historicamente impostas) 

parecem estar, a passos lentos, “saindo do armário” (MISKOLCI, 2015), deixando de 

serem coibidas ao passarem a ser “desenterradas”, isso por meio do uso da 

linguagem, a qual funciona como partilha de significados e sistema de representações 

identitárias.  

Nessa perspectiva, Pollak (1989, p. 11) afirma que “criminosos, prostitutas, 

vagabundos, ciganos e homossexuais tiveram suas vozes caladas na historiografia, 

não foram colocados nas ‘memórias enquadradas’”. Esses sujeitos, cujos Becker 

(2008) classificou como outsiders, ou desviantes, são aqueles que fogem às regras 

sociais, infratores que, pública ou secretamente, estão do lado de fora, para além das 

margens ou dos limites impostos pelos fiscalizadores do poder. A visibilidade 

homossexual, nesse sentido, continuou a ser avaliada negativamente, compreendida 

como uma forma de deslocamento de gênero, sobretudo quando evidenciada 

publicamente.  

Segundo Miskolci (2015), a visibilidade traduz uma relação de poder 

sofisticada, pois não se baseia em proibições diretas. Para o autor, o regime de 

visibilidade não pode ser avaliado apenas positivamente, tampouco deve ser visto 

como uma exposição pública generalizada das homossexualidades na vida cotidiana. 

Pelo contrário, o que aconteceu é que houve a eleição de uma forma “correta” e 

“normal” de se tornar visível, vinculada à circulação de representações arquetípicas, 

sobretudo propagadas pelas mídias, na qual algumas identidades passaram a ser 

mais reconhecidas, visíveis, e se tornaram modelares, enquanto outras foram 

relegadas ao repreensível, mesmo não sendo necessariamente invisibilizadas e 

silenciadas.  

Normalmente, as identidades homossexuais tomadas como “aceitáveis” são 

permeadas por padrões heteronormativos de submissão e inferiorização do gênero 

feminino (BUTLER, 2010), os quais se constituem mediante mecanismos de controle 
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e fiscalização, controles sexuais que foram cultural e historicamente incorporados por 

meio regras sociais, pelo poder, pela regulamentação e, sobretudo, pela hegemonia 

masculina (FOUCAULT, 1998). A homossexualidade, nesse viés, é representada 

socialmente como “anormal” e, por isso, a ela só lhe resta ficar escondida em um bom 

esconderijo, enclausuradas (MISKOLCI, 2015). Nessa perspectiva, as identidades 

sexuais não aceitas socialmente, como a performance do homossexual afeminado, 

são forçada a “ficar no armário” (ALENCAR, 2017), em um tipo de armário virtual, 

onde as afetividades, erotismos e desejos fiquem apenas reduzidos ao ciberespaço, 

isto é, à internet, às redes socias e aos aplicativos móveis de relacionamentos, 

existentes apenas no âmbito subterrâneo/privado da tecnologia, longe do olhar público 

e familiar (BONFANTE, 2016).  

É fato que a visibilidade sexual mantém hierarquias, com escopos e perfis de 

reconhecimento que vão dos mais aceitos socialmente (os heterossexuais, 

especialmente os de pares monogâmicos), passando por aqueles que puderam a 

negociar suas visibilidades (como gays masculinizados socioeconomicamente 

privilegiados) até os que foram mantidos à margem/subalternidade (como travestis e 

transsexuais). Devemos admitir, de fato, que “as fronteiras vêm sendo 

constantemente atravessadas e – o que é ainda mais complicado – que o lugar social 

no qual alguns sujeitos vivem é exatamente a fronteira” (LOURO, 2004, p. 28). Sendo 

assim, o grande desafio dos estudos sobre sexualidade na contemporaneidade é 

buscar entender como são construídas as representações que formam as identidades 

sexuais (BONFANTE, 2016). 

 

ISOLADO, MAS NÃO SOZINHO: ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DO GRINDR  

 

 Pela lógica capitalista, sabe-se que Grindr, como plataforma mercadológica, 

pretende manter seus usuários e também conquistar novos, mesmo em contextos de 

crises econômicas ou calamidade pública, como uma pandemia (ILLOUZ, 2011). Em 

tempos de isolamento social, provocado pela covid-19, devemos levantar algumas 

questões: os usuários do Grindr continuarão saindo de casa em busca de encontros 

físicos e relacionamentos sexo-afetivos? Caso isso não aconteça, como o Grindr 

elaborará seus discursos para não perder usuários? A quais estratégias discursivas a 
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plataforma recorrerá para atingir aqueles que atravessavam fronteiras em busca de 

sexo antes da pandemia e que agora são impossibilitados por causa do interditar das 

pontes? 

É provável que essas indagações foram levantadas pela equipe do aplicativo 

com o objetivo de saber qual posicionamento mercadológico e discursivo deveria ser 

apresentado a seus usuários. Isso porque o Grindr, enquanto mídia mercadológica, 

possui objetivos comerciais e, assim sendo, precisa elaborar estratégias publicitárias 

que não desrespeitem as regras e orientações da Organização Mundial da Saúde e 

do Ministério da Saúde.  

Sendo assim, já no início do isolamento social, o aplicativo rapidamente fez 

as seguintes modificações (que segundo a própria plataforma, seriam funcionalidades 

provisórias): acesso a um chat global, possibilitando a comunicação com pessoas de 

qualquer lugar do mundo; autorização para utilizar todos os filtros da plataforma, como 

selecionar usuários a partir de sua orientação sexual e faixa etária; e disponibilidade 

de chamadas de vídeo de duração de até dois minutos via chat. Todas essas 

implementações não foram cobradas dos usuários que utilizavam a versão gratuita do 

Grindr, ou seja, não precisaria ser um assinante premium (chamado de Grindr Xtra) 

para ter acesso a essas aplicações. 

Além disso, o aplicativo também emitiu algumas notas que informavam os 

usuários sobre cuidados de saúde em tempos de pandemia, incentivando-os a 

respeitar o isolamento social. Essas notas estavam na parte superior da tela, onde 

ficam também as conversas dos usuários. Desse modo, toda vez que uma pessoa 

fosse interagir com alguém, ela veria essas mensagens. 
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Figura 1: Mensagens do Grindr em período de covid-1 
Fonte: Print screen do aplicativo no sistema operacional Android. 

 
 

Percebe-se as várias estratégias enunciativas formuladas pelo aplicativo, as 

quais incentivam os usuários a permanecerem em casa, mas não ficarem sozinhos, 

isto é, há, implicitamente, um apelo às interações online, aos relacionamentos virtuais, 

sugerindo que o aplicativo não deve deixar de ser utilizado, uma vez que os encontros 

físicos não são recomendáveis – o que não significa que eles não aconteçam. Essas 

novas formas de conexões humanas são reiteradas quando o Grindr disponibiliza aos 

seus usuários dezenas de funcionalidades, como a abertura de salas para a 

realização de sexo virtual, seja por meio de fotos, áudio ou bate-papo por vídeo (esta 

última oferecida gratuitamente durante o início da pandemia). Dessa maneira, 

construir uma representação de empresa socialmente responsável e preocupada com 

a saúde de seus usuários é, sobretudo, uma das estratégias de gestão mercadológica 

com fins econômicos, uma vez que grandes plataformas digitais possuem uma lógica 

liberal (ILLOUZ, 2011). 

 

ISOLADOS NO GRINDR: ANALISANDO OS DISCURSOS DOS USUÁRIOS 

 

Ao analisarmos os enunciados dos usuários do Grindr (identificados neste 

artigo com nomes fictícios), percebemos uma gama de discursos que negociam suas 

práticas sexo-afetivas e homoeróticas. Enquanto, para alguns, o isolamento social 

acaba sendo sinônimo de “castração”, como afirmou um dos entrevistados, e, por isso, 

a quarentena não deve ser “levada a sério”, para outros, a recomendação de ficar em 
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casa acaba sendo uma ordem inviolável. Ao ser indagado sobre estar ou não 

respeitando o isolamento social, o usuário Breno afirmou: 

 
 
Acho que todos tem que estar de isolamento. Os que se preocupam com sua 
saúde estão. Eu mesmo só vou me encontrar com um date dias depois da 
quarentena acabar. Já encontrei uns caras lindos no app, mas eu digo: “só 
depois da quarentena”. Não tem ninguém que vale tanto a pena assim pra 
fazer eu quebrar o isolamento. Mas nessa fase que estou, é só sexo virtual 
mesmo, vídeo da internet e fotos (Breno). 
 
 

Os enunciados de Breno fazem com que reflitamos sobre as transformações 

de nossas representações sexuais por meio da tecnologia. Para Illouz (2011), as 

relações amorosas, sexuais, eróticas e afetivas, na sociedade em rede, estão 

organizadas por uma estrutura de mercado, ou seja, por uma lógica econômica, sob 

a égide liberal da “escolha”. Quando Breno afirma que “não tem ninguém que vale 

tanto a pena assim pra fazer eu quebrar o isolamento”, é como se houvesse uma 

espécie de oportunidade de seleção do usuário, o qual se encontra imerso em 

“mercado de corpos” (MISKOLCI, 2017). Molda-se, assim, um perfil com discursos 

(imagéticos e textuais) que constroem representações de si e também do outro, 

muitas vezes, inclusive, manipulando as próprias identidades ao escrever as 

preferências físicas e psicológicas exigidas pelos sujeitos. Basta dar uma rápida 

olhada nos perfis do Grindr para encontrarmos dezenas de fotos de abdomens 

definidos, peitorais musculosos, cenários de academia de musculação, sorrisos 

brancos, barbas e cabelos simétricos, um verdadeiro culto ao corpo, um 

endeusamento dos músculos, resultado de mecanismos midiáticos que apologizam a 

supervalorização do corpo e sua fortificação (LE BRETON, 2006).  

Encontramos na plataforma uma “competição de corpos”, “mercadorias em 

exibição”. É fato que nenhuma tecnologia radicalizou tanto a ideia de indivíduo como 

“selecionador” (um cliente), aquele que se encontra em uma imensidão (um mercado), 

capaz de procurar, escolher e comprar aquilo que mais lhe agrade (ILLOUZ, 2011). 

As tecnologias, então, devem ser entendidas a partir de seus aspectos humanos e 

sociais e o contexto das relações amorosas e sexuais midiatizadas, o que as 

transformam também em um território quase que sem fronteiras, onde a conexão se 

estabelece em processo de rede (CASTELLS, 1999). 



 

172 

 

Contudo, nem sempre todas essas escolhas, oportunidades e facilidade na 

busca por corpos, afetividade e sexo são oferecidas a todas as pessoas que estão 

nos aplicativos. O usuário Tonny, por exemplo, afirma que o universo homossexual 

na fronteira é “cruel e segregacionista com os gays afeminados”, já que a maioria dos 

“homossexuais no armário” (ALENCAR, 2017) escrevem em seus perfis que “não 

curtem” aqueles que não seguem a heteronormatividade compulsória (FOUCAULT, 

1998). Abaixo segue a transcrição de parte da entrevista virtual com Tonny: 

 
 
Thiago – Eu queria saber se você já usou o aplicativo para buscar sexo em 
outro país, Paraguai ou Argentina? 
Tony – Sim, às vezes eu vou em algumas cidades da argentina perto da 
fronteira, como Posadas ou Porto Iguazú. 
Thiago – E você vai só em busca de sexo ou para alguma outra coisa? 
Tony – Te digo que todos que usam o aplicativo aqui na fronteira já cruzaram 
a ponte só para sexo alguma vez. 
Thiago – Por que? Seria por algum motivo específico? 
Tony – Às vezes para não ser reconhecido por aqui, aí acabam fugindo dos 
olhos dos outros. Mas também porque os gays aqui do Brasil são mais 
afeminados. E os caras que vivem no armário são cruéis com as bichas que 
parecem mulher. 
 
 

Percebemos nos discursos de Tonny a aversão, entre a própria comunidade 

homossexual, aos denominados “gays afeminados”, isto é, aqueles homens que, para 

a sociedade, negaram o direito socio-historicamente adquirido de ser um agente 

hegemônico, o conhecido “macho alfa” (ALENCAR, 2017). Repudia-se tudo aquilo que 

não é considerado normal para os padrões culturais vigentes de gênero de 

sexualidade (BUTLER, 2010), o que acaba por gerar intolerância às performances não 

masculinizadas. Isso porque existe em nossa sociedade uma ideia de que a 

representação de uma identidade masculina (da figura do homem másculo e viril) se 

sobrepõe à representação da identidade feminina (da figura da mulher indefesa e 

delicada), reforçando a própria dominação de gênero, através da heteronormatividade 

compulsória e misógina (FOUCAULT, 1998). 

Não é segredo que “o signo ‘macho’ é então a expressão do ‘gay mais 

valorizado’ (‘nem parece gay’), separando o ‘homem que beija homem’ da 

denominada ‘bicha louca’ – um entendido como ‘normal’ e ‘masculino’ e o outro como 

‘patológico’ e ‘feminino’” (GROHMANN, 2016, p. 75). Em outras palavras, buscar o 

sigilo e a discrição (contenção dos desejos) significa silenciar-se como gay para 
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apresentar-se socialmente como heteronormativo, mesmo não sendo heterossexual, 

quer dizer, “a sociedade pode até aceitar que um indivíduo seja gay, desde que ele 

seja discreto, ou seja, desde que não se rompam as barreiras entre como deve ser 

um comportamento masculino e o como deve ser um comportamento feminino, que 

não se ultrapassem as fronteiras” (ALENCAR, 2017, p. 37). 

Outro ponto importante a ser refletido aqui diz respeito às travessias 

homossexuais na fronteira em busca de sigilo, uma forma de permanecer em um 

esconderijo, enclausurar-se no armário (MISKOLCI, 2015), mantendo as identidades 

sexuais no subterrâneo (POLLAK, 1989), suprimindo a visibilidade  para não sofrerem 

represálias por causa da exposição pública. A região transfronteiriça em questão 

proporciona uma gama de oportunidades de interações humanas, inclusive 

relacionamento sexo-afetivos, já que esse cenário multiforme de superdiversidade 

(VERTOVEC, 2017) proporciona a coexistência de etnias, línguas, tradição religiosa, 

identidades regionais e locais, ritos e valores de cerca de 80 nacionalidades, sendo 

os grupos mais representativos, em termos numéricos, os imigrantes árabes e 

chineses.  

Notamos, na fala de Tonny, tanto a facilidade pela busca de sexo na região 

(“eu vou em algumas cidades da argentina perto da fronteira, como Posadas ou Porto 

Iguazú”/ “todos que usam o aplicativo aqui na fronteira já cruzaram a ponte só para 

sexo alguma vez”) quanto a persistência do silenciamento da identidade homossexual 

(“para não ser reconhecido por aqui, aí acabam fugindo dos olhos dos outros”). Essas 

travessias sexo-afetivas, sobretudo homossexo-afetivas, presentes em contextos de 

fluxos migratórios, acabam se tornando ainda mais intensas nesta era de sociedade 

em rede (CASTELLS, 1999) composta por multiterritorialidades e superdiversidade 

(MATTELART, 2005), onde o global acaba se encontrando e se transformando no 

local, uma espécie de cenário “glocal” (CANCLINI, 2011). 

Ao serem indagados sobre o fechamento das fronteiras e se isso seria um 

impedimento para a busca por envolvimentos sexuais, obtivemos as seguintes 

respostas dos usuários: 

 
 
Sou brasileiro que morava e estudava medicina no Paraguai, eu e mais um 
milhão, né? Kkkk. E quase todos nós passávamos a ponte para transar, 
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porque em CDE [Ciudad del Este] não têm muitos caras assumidos, então 
fica difícil. Agora com essa ponte assim [fechada], temos que se acostumar 
com os que têm ou partir pro sexo virtual, pra pornografia e tal (Roger). 
 
Eu sempre atravessava a fronteira pra sexo. Nos dias de muito tesão eu 
passava a ponte, transava e voltava. Pra mim, o fechamento das fronteiras 
só diminuiu as opções que eu tinha, mas estou me relacionando com caras 
igual. O pessoal não está muito preocupado com o vírus não, só se higienizar 
bem (Vitor). 
 
 

O que se percebe é que o fechamento das fronteiras em tempos pandêmicos 

forçou alguns homens que se relacionam com homens, e que faziam “travessias 

sexuais”, a buscarem outras alternativas de relacionamentos, como o sexo digital, 

assim como apontou Roger. Nesse tipo de sexo, o qual Žižek (1996) chama de 

“midiatizado”, é possível ressignificar nossas representações sobre práticas sexuais, 

transformando o sexo em um conjunto de ilusões com corpos idealizados, encontros 

carnais planejados e construção psicológica de um parceiro sexual ideal para as suas 

necessidades. As representações de sexo que criam as identidades sexuais dos 

sujeitos, nesse sentido, adquirem novos sentidos, modelando, ao mesmo tempo, a 

construção simbólica e cultural que temos das práticas sexuais.  

Na profunda era de globalização na qual vivemos, que possibilitou a 

democratização da internet, a midiatização do sexo passou a ser a realização das 

práticas sexuais fantasiosas materializadas pelas telas dos aparelhos eletrônicos, 

podendo haver interações eróticas à distância, criando-se uma negociação entre 

desejos erótico-sexuais e rede (NAYAR, 2010). Isso fez com que o sexo virtual, por 

meio das plataformas digitais, aumentasse e acelerasse a produção e lucratividade 

dos mercados que usam os prazeres eróticos e os desejos sexuais como fonte de 

renda econômica. Não é por acaso que o consumo de pornografia na internet tem 

aumentado mundialmente durante a pandemia (PORNHUB, 2020).  

Quando Victor afirma que “o pessoal não está muito preocupado com o vírus”, 

ele deixa transparecer uma “normalidade” das práticas sexuais em tempos de covid-

19, mesmo com as restrições do Ministério da Saúde e as orientações do próprio 

aplicativo Grindr, já que mesmo com mensagens como “Isolado, mas não sozinho”, 

“Sua saúde vem em primeiro lugar” e “Fique em casa, fique conectado”, ainda 

percebemos a quebra do isolamento para fins de encontros presenciais, físicos, o que 



 

175 

 

quer dizer também que o fechamento das fronteiras não parece ter sido um grande 

empecilho para a realização dessas práticas. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Com o objetivo de compreender quais são e como se realizam, durante 

período de pandemia, as novas formas de se relacionar homoafetivo-sexualmente em 

um contexto transfronteiriço, pretendeu-se analisar, por meio de uma etnografia virtual 

(HINE, 2016) e da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001), os enunciados 

que foram manifestados pelos usuários da plataforma Grindr em tempos de covid-19, 

buscando entender as negociações discursivas sexuais de homens que se relacionam 

com homens e as adaptações feitas pelo aplicativo de relacionamento para adaptar-

se ao contexto de isolamento social. Para tanto, levantou-se algumas questões sobre 

os conceitos movediços de espaço, território e fronteiras, discutiu-se as noções de 

práticas sexuais subterrâneas e analisou-se os enunciados discursivos tanto do 

aplicativo Grindr quanto de seus usuários em tempos pandêmicos. 

Percebemos que, em cenários de multiterritorialidades (MATTELART, 2005) 

e superdiversidade (VERTOVEC, 2017), como em contextos transfronteiriços, 

“presenciamos o fim do nomadismo” (BAUMAN, 2001), onde as fronteiras físicas e 

simbólicas, já tomadas como estáticas e delimitadas, passam a ser relativas, fluidas, 

movediças e deslocadas (RUSHDIE, 2020) com o constante e intenso processo de 

globalização. Em uma sociedade onde as redes e tecnologias digitais, além de 

permitirem a quase dissolução dessas fronteiras também forçam a reformulação dos 

conceitos de espaço e território, notamos novas práticas de sociabilidade, as quais 

estimulam o surgimento de plataformas virtuais que estão modificando nossos modos 

de se relacionar, tanto social quanto sexualmente. 

Nesse viés, aplicativos de plataformas digitais, como o Grindr, apresentam-se 

como um mercado de corpos capaz de dar a sensação de “escolha” aos sujeitos 

homossexuais, sobretudo àqueles que vivem em regiões de fronteira, já que esse tipo 

de aplicativo funciona sob geolocalização, permitindo aos seus usuários selecionar o 

lugar onde desejam se relacionar e, caso queiram, atravessar as fronteiras para isso, 
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o que pode, por exemplo, ser uma estratégia de “ficar no armário” e conter a 

visibilidade do desejo, mantendo relações homoeróticas longe do olhar público e 

familiar (MISKOLCI, 2017), de forma subterrânea (PERLONGHER, 2008). 

Contudo, com o fechamento das fronteiras por causa da pandemia da covid-

19 e, consequentemente, de vários espaços de convívio social físico, esses aplicativos 

acabaram por intensificar e acelerar as novas formas de busca por relacionamentos 

sexo-afetivos, ou seja, transformou-se em um verdadeiro território de materialização 

dos desejos eróticos. Dessa maneira, percebeu-se que essas plataformas também 

tiveram que se adaptar a essa nova realidade, elaborando mensagens como as 

criadas pelo Grindr: “Isolado, mas não sozinho”, “Sua saúde vem em primeiro lugar” e 

“Fique em casa, fique conectado”. Somando-se a isso, esse aplicativo criou acesso a 

um chat global, possibilitando a comunicação com pessoas de qualquer lugar do 

mundo, além de deixar disponível a utilização de chamadas de vídeo via chat para 

todos seus usuários – estratégias mercadológicas para a produção de capital da lógica 

liberal (ILLOUZ, 2011). 

O que conseguimos perceber, assim, com os enunciados analisados, é que 

não há uma simetria ou regra universal para a realização das práticas sexuais de 

homens que se relacionam com homens na fronteira em tempos de isolamento social, 

já que ocorrem, muitas vezes, negociações e criações de condições para essas 

práticas, como o grau de masculinidade/afeminamento, a preferência ou não pelo 

sexo virtual e o acesso ao mercado pornográfico proporcionado pela sociedade em 

rede. Essas mudanças, tanto no âmbito coletivo como discursivo, tomando a 

linguagem como prática social, trazem à tona as novas formas de ressignificação das 

identidades e de nossas representações de relacionamentos, territórios e fronteiras 

durante o contexto de pandemia. Nossas travessias, nesse sentido, nunca são as 

mesmas, visto que não podemos passar duas vezes pela mesma fronteira, pois 

quando por ela passamos novamente, ela já se transformou, e nós também. 
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A DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO DESDE UMA PERSPECTIVA 

DECOLONIAL 

 
Jaílson Bonatti42 

Cláudia Battestin43 

 
Resumo: 
Historicamente a existência digna e a representatividade das diversidades 
socioculturais no Brasil perpassam por conflitos e mecanismos opressivos de um 
sistema construído a custo de muita exploração, violência e massacres em diferentes 
espaços. Sinalizado tal contexto, o objetivo desta escrita é refletir como a temática da 
Diversidade sexual e de gênero pode ser constituída como um contraste gnosiológico 
decolonial, de modo a repensarmos criticamente as concepções educativas. A 
metodologia adotada nesta escrita é de caráter teórico-bibliográfico. O século XXI 
possibilita dialogar, mesmo com resistências, sobre a inclusão das diversidades nos 
espaços institucionais, mas principalmente, aprender a perceber a existência da 
sexualidade, sexo e gênero como elementos biológicos na constituição da natureza 
humana. Portanto, pensar a educação desde a Diversidade sexual e de gênero, e 
interseccionando diálogos com o pensamento decolonial, implica em exercitar a 
desconstrução de uma lógica conservadora e repressiva que predomina desde a 
existência do sistema capitalista/moderno/colonial. 
 
Palavras-chave: Diversidade sexual e de gênero; Educação; Decolonialidade. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A temática da diversidade sociocultural tem sido discutida em diferentes 

espaços nas últimas décadas, e de acordo com Vianna e Cavalleiro (2012) a ideia da 

Diversidade sexual e de gênero adentrou nos debates em torno das políticas públicas 

de educação nos últimos anos. As autoras reforçam que estes debates partem tanto 

das realidades discursivas da academia, como dos movimentos sociais que pautam 

por políticas de reconhecimento e valorização da Diversidade sexual e de gênero no 

cenário econômico, político, social e cultural da sociedade brasileira. Desta forma, 

reconhecer a existência de sexualidades que não estão assentadas na matriz da 
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heterossexualidade, é reiterar o direito à livre expressão da sexualidade como um dos 

componentes essenciais e indispensáveis à natureza humana.  

Essas questões têm adentrado no campo educacional, por exemplo, 

timidamente nas discussões sobre a formação dos professores acerca de tal temática 

nos últimos anos, bem como da promoção do reconhecimento da Diversidade sexual 

e de gênero no espaço escolar por meio de práticas educativas. Assim, no 

entendimento de Junckes e Silva:  

 
 
A sexualidade, como elemento componente do espaço escolar, tem 
provocado uma série de questionamentos sobre a capacidade dos(as) 
educadores(as) em construir estratégias para a superação de atitudes 
discriminatórias no que diz respeito à diversidade sexual, já que os(as) 
profissionais da educação são seres que, ao adentrarem na escola, não 
esquecem seus valores morais e posições ideológicas e, muitas vezes, eles 
mesmos são dispositivos da discriminação. Assim, há um grande desafio na 
formação de pessoas para a prática educativa no Brasil, no combate ao 
preconceito, no espaço escolar que está também articulado com outros 
espaços da cidade (2009, p. 151). 
 
 

 Por este motivo, a partir das considerações dos autores, reforçamos que seja 

importante elucidar as significações em torno da profissionalidade e responsabilidade 

docente acerca de como compreender a Diversidade sexual e de gênero, enquanto 

um conhecimento específico de formação, e de como os futuros profissionais estão 

recebendo formação pedagógica adequada para entender do que se trata e de como 

trabalhar tal temática desde um pensar antissistêmico e decolonial.  

Diante dos aspectos mencionados, temos por objetivo discorrer, por meio de 

uma metodologia teórico-bibliográfica, sobre como a temática da Diversidade sexual 

e de gênero pode ser constituída como um elemento gnosiológico decolonial, de modo 

a refundar nossas concepções acerca da formação de professores. Refletimos que ao 

tratar de um assunto tão caro aos dias hodiernos estamos no caminho das 

possibilidades de podermos respeitar, reconhecer e valorizar a experiência da 

diversidade humana, sobretudo, na educação. Neste sentido, precisamos orientar e 

conduzir nossas leituras e reflexões para pensar não somente a importância e 

reconhecer a Diversidade sexual e de gênero, mas de entender que por trás disso 

existem conflitos históricos entre grupos dominantes e subalternizados, consequência 

drástica da dominação cultural sofrida ao logo de muitos anos. 
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DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO: REFLEXÕES INSURGENTES 

 

Para pensar a existência da diversidade humana, precisamos entender antes 

de tudo que a ideia de sexualidade não é uma informação que carregamos desde que 

nascemos, e o genótipo e fenótipo, característico de cada ser dioico, expressem 

fisionomias como o aparelho reprodutor masculino e feminino. Contudo, já são 

suficientes os estudos científicos que demonstram a não correlação da expressão do 

fenótipo com a expressão psicossocial da sexualidade, logo, marcamos que a 

sexualidade é um construto humano e assim precisa estar dissociada do determinismo 

biológico de que se o sujeito nasce com fenótipo masculino ou feminino, 

convencionalmente por um padrão de normalidade imposto, ele deve assumir suas 

características genéricas masculinas e femininas. Justificamos que, somos sim seres 

diversos, e por este motivo precisamos antes de tudo reconhecer a diversidade de 

sexualidades e de gêneros como um componente característico, fundamental e 

existencial marcante de nossa vida em sociedade. 

Nessa perspectiva, é importante que um trabalho crítico em torno da temática 

seja reforçado, de modo a se configurar como um enfrentamento diante do preconceito 

e discriminação contra a Diversidade sexual e de gênero, bem como da desconstrução 

de um padrão opressivo de heterossexualidade masculina, branca e de classes 

privilegiadas sobre nosso processo de formação inicial (LIONÇO;  DINIZ, 2008; DINIS, 

2011). É necessário ressaltar que trabalhar com a Diversidade sexual e de gênero na 

educação é bem mais do que abordar projetos transversais, ou retratar questões como 

a homossexualidade e homofobia ou representatividade de gênero, mas pensar “[...] 

a interrelação entre diferentes grupos e sujeitos – cujas identidades estão em 

permanente (re)construção [...]”, e portanto valorizando suas experiências e 

reformulações (BORTOLINI, 2011, p. 36).  

  Por isso, Daniliauskas (2011) ao analisar importantes programas do governo 

federal, nos alerta que é necessário saírmos da polemização e partirmos para a 

assunção da Diversidade sexual e de gênero enquanto pressuposto para garantir 

direitos e liberdades aos sujeitos que integram, por exemplo, a comunidade 

LGBTQIA+. Portanto, em torno disso, conforme Vianna (2015) e Altmann (2013) as 
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ações políticas e o ato educativo, promovidos em diferentes instituições a serviço da 

educação, precisam promover práticas que visam à mediação e produção de valores 

de respeito e reconhecimento da Diversidade sexual e de gênero, constituindo assim 

uma atitude de resistência à colonialidade dos corpos.  

 No mesmo caminho é preciso compreender que os espaços formais da 

educação básica têm sido também responsáveis, quando deixam de lado discussões 

e problematizações, diante de certas realidades das sexualidades subalternas e 

periféricas deslegitimadas. Logo, quando sujeitos logram formação de nível básico, 

acedendo ao ensino superior, especificamente das licenciaturas, é certo afirmar que 

a compreensão inteligível destes se depara diante da dificuldade em reconhecer 

outras experiências que margearão sua formação profissional. (RIBEIRO, ARAÚJO e 

CARVALHO, 2017).  

Possibilitar o enfrentamento no educador da normalidade imposta pela 

heterossexualidade, é fazê-lo refletir sobre sua formação, alcançando espaços de 

significação tanto em sua subjetividade enquanto profissional, como a objetividade 

dos processos próprios do fazer docente no espaço da escola. Portanto, questionar a 

heteronormatividade, e colocá-la como crítica a construção de outras sexualidades na 

escola e na universidade é permitir ressignificar espaços de (re) existência da 

Diversidade sexual e de gênero na prática educativa, pois ambas as instituições não 

são espaços neutros, e na maioria das vezes “[...] pode-se afirmar que, através de seu 

papel disciplinar, a escola marca com mais evidência as desigualdades de gênero, 

raça e sexualidade” (JUNCKES; SILVA, 2009, p. 164). Por este motivo, devemos nos 

ater sobre quais conhecimento em torno da Diversidade sexual e de gênero estão 

sendo valorizados na formação inicial de professores, enquanto uma atitude de 

decolonialidade do saber hegemônico, e se tais saberes estão construídos dentro de 

uma especificidade formativa e pedagógica para o exercício da profissão.  

Por outro lado, os autores Lionço e Diniz (2008) também retratam que o 

trabalhado sobre a Diversidade sexual e de gênero é silenciado nas propostas de 

muitos livros didáticos, ou seja, revelando que não se trata apenas de uma questão 

acerca da incompreensão dos professores, ou da negação e contradição em se 

trabalhar com essa questão, mas de um ocultamento, tanto no currículo como das 
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práticas, e como tal, sendo constantemente reforçado pelos tabus impostos por uma 

sociedade que ainda se apresenta extremamente fundamentalista. Nas palavras de 

Altmann: 

 
 
Se a escola já foi acionada para intervir diante da masturbação, das DSTs 
[sic], da aids e da gravidez, hoje ela é mobilizada a intervir no combate à 
homofobia, trabalhando no sentido de contemplar a diversidade sexual. A 
expressão diversidade sexual vem sendo utilizada de maneira ampla, em 
diferentes áreas, como movimentos sociais, políticas públicas e educação 
(2013, p. 75-76).  
 
 

No entanto, conforme nos alerta Altmann (2013), quando questões educativas 

como as práticas da sexualidade são trabalhadas na educação, discorre-se uma 

incongruência entre as ações promovidas, demonstrando um caráter normativo e 

autoritário. Deste modo, a educação, bem como os espaços onde ela é concebida, 

ainda representa um padrão normalizador e opressivo de formação dos sujeitos, por 

meio da negação de identidades sexuais dissidentes, apesar de esforços contínuos 

de reforçar a inclusão da diferença e da convivência com distintas realidades 

socioculturais (BONATTI, 2018; 2020). Diante destas questões, César observa que: 

 
 
Alunas/os e professoras/es gays, lésbicas, bissexuais e transexuais 
compõem a diversidade contemporânea da instituição escolar; entretanto, 
para esta instituição que nasceu disciplinar e normatizadora, a diferença, ou 
tudo aquilo que está fora da norma, em especial, a norma sexual, mostra ser 
insuportável por transbordar os limites do conhecido. Assim, um trabalho que 
assuma como princípio a diversidade sexual marca a entrada em um “campo 
epistemológico” desconhecido, na medida em que a “epistemologia” 
reconhecível é a do sistema heteronormativo de correspondência entre sexo-
gênero (2009, p. 48).  
 
 

Por este motivo, entendemos que o projeto de emancipação histórica 

construída e defendida pela educação foi também culpado por se permanecer 

indiferente diante de tais formas de opressão. Compreendo que, de modo mais 

complexo, as verdades e relações de poder impostas por um discurso que atordoava 

quem quer que defendesse identidades sexuais fora do padrão de aceitação, 

impossibilitasse perceber a insurgência de corpos/sexos marginalizados, como por 

exemplo os homossexuais e transexuais. A exemplo disso a professora travesti 

Doutora em Educação Luma Nogueira de Andrade elucida que:  
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Quando olham para a travesti, observando da cabeça aos pés, não estão 
apenas admirando ou repudiando seu lado feminino, estão procurando a 
anatomia sexual do nascimento. Quando perguntam sobre a origem, não 
estão querendo saber de sua autoconstrução poética, não estão querendo 
saber de sua estética, estão querendo saber de sua genética, dos pares de 
cromossomos XX ou XY, dos genes, de sua essência biológica (2012, p. 110).  
 
 

As constatações da autora revelam como a escola, a cultura escolar e as 

universidades permanecem com certos imaginários provindos como resultados da 

colonialidade histórica dos corpos e saberes, e através de diferentes mecanismos 

ocultos, ignora a presença da Diversidade sexual e de gênero, em especial de sujeitos 

transexuais e travestis, os quais radicalmente fogem à norma heterossexual. Fatos 

históricos da institucionalidade educacional demonstram que até os dias de hoje há 

certa relutância em se debater a presença da sexualidade nas salas de aula. Apesar 

de haverem esforços contínuos para promover o conhecimento e atitudes de 

valorização, as práticas, desejos e identidades sexuais ainda são colocadas à 

subalternidade dos padrões educativos atuais pelo discurso inconsciente de uma 

maioria de profissionais que tenta negar a existência de alunes gays, bissexuais, 

lésbicas, transexuais e travestis.  

Tendo por entendimento que a sexualidade está circunscrita num aparato de 

relações de poder e redes discursivas, a mesma se condiciona opressivamente às 

normalidades heteronormativas, brancas e de classe econômicas privilegiadas. Neste 

caso, a educação sexual, entendida e subsidiada por uma rede discursiva de 

conhecimentos e baseada na concepção de um binarismo sexo-gênero, na maioria 

dos casos parte de uma visão biológica essencialista das práticas sexuais, como se o 

produto final da sexualidade fosse apenas para a reprodução, ignorando-se práticas 

como a sensualidade, erotismo, sedução, prazeres e desejos (aquilo que é subjetivo 

ao sexo), ou até mesmo a construção e presença de identidades fora da matriz 

heteronormativa (LOURO, 2011). Acerca disso: 

 
 
A construção dos gêneros e das sexualidades dá-se através de inúmeras 
aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais distintas situações, é 
empreendida de modo explícito ou dissimulado por um conjunto inesgotável 
de instâncias sociais e culturais. É um processo minucioso, sutil, sempre 
inacabado. Família, escola, igreja, instituições legais e médicas mantêm-se, 
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por certo, como instâncias importantes nesse processo constitutivo. Por muito 
tempo, suas orientações e ensinamentos pareceram absolutos, quase 
soberanos (LOURO, 2008, p. 18). 
 
 

Nesse cenário, Alós (2011) nos coloca que apesar de haverem aprendizagens 

e práticas vivenciadas com as sexualidades e gêneros, existem também outros 

saberes em torno dessa questão, que nas palavras do autor são, convencionalmente, 

conhecimentos deslegitimados em nome de uma “pedagogia” heteronormativa. 

Portanto, a sexualidade não é apenas trabalhar o biológico, o social, o cultural, enfim, 

significa que retratar sobre essa temática é entender que em roga dela existirá saberes 

ocultos, práticas invisibilizadas e vivências periféricas. Neste sentido, Andrade 

compreende que: 

 
 
Ao incorporar-se a um espaço majoritariamente heterossexual, as diversas 
sexualidades “minoritárias” [...] promovem “choques culturais” e, 
consequentemente, estabelecem táticas de sobrevivência e sociabilidade. 
Quando estamos em sociedade, convivendo com pessoas, com grupos, com 
animais e com plantas diferentes, temos a necessidade de classificar, de 
nomear, de mapear, de construir uma categoria abstrata que possa aproximar 
as diferenças por semelhanças, que possa criar um grupo e definir a sua 
identidade. Essa categoria, que é uma construção social, pode, em alguns 
momentos, ser usada para se contrapor a outras; é assim que acontece na 
escola, a heteronormatividade é usada como referencial para explicar as 
outras afetividades aglutinadas em torno de um prefixo (homo) que, 
dependendo do sufixo (ismo), pode se transformar em um preconceito clínico 
(homossexualismo), que pode ―transformar os diferentes em iguais (entre 
si) e os supostos iguais em desiguais (quando comparados com os outros) 
(2012, p. 118-119).  
 
 

Essas sinalizações apontadas pela autora aparentemente afloram na 

elaboração, aplicação, revisão e avaliação das políticas públicas de educação, onde 

claramente podemos perceber o silenciamento de práticas identitárias e de 

representações culturais e políticas periféricas de sujeitos pertencentes à Diversidade 

sexual e de gênero.  

Diante desta perspectiva, importante ressaltar que essa lógica repercute na 

formação dos profissionais da educação, bem como nas políticas educacionais que 

regulam as diretrizes curriculares e as disposições legais da profissão tanto em nível 

de educação básica, como da formação em nível superior (VIANNA, 2015). Neste 

caminho, exponho uma preocupação latente, em que as produções intelectuais até 
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então têm se voltado, a de estabelecer problematizações e discussões do trabalho 

sobre a Diversidade sexual e de gênero apenas no contexto da escola, 

fundamentalmente na educação básica, pois: 

 
 
[...] o trabalho com a diversidade sexual nas escolas pressupõe um 
conhecimento das disposições de professoras e professores que, por sua 
vez, deverão adentrar uma nova lógica do (des)conhecer, de sorte que tal 
trabalho não poderá jamais ser pautado pela pergunta formulada ao 
especialista sobre a normalidade das práticas e discursos sexuais. Perguntar 
pela normalidade é pertencer ao mundo definido e mapeado pelos processos 
disciplinadores e normalizadores. (CÉSAR, 2009, p. 49).  
 
 

Diante de tal reflexão, indagamos: qual é a situação das instituições de ensino 

superiores, principalmente as universidades, quando em seus cursos de graduação 

se comprometem com a formação de futuros profissionais da educação? Como essas 

questões são trabalhadas e se são de que forma estão sendo conduzidas?   

Aproximando algumas respostas diante dos questionamentos anteriores, torna-

se importante frisar que as diferentes frentes assumidas nos contextos das políticas e 

dos movimentos em nome da “diversidade” estão também fortemente sobre a 

influência de “[...] organismos internacionais, agencias financiadoras de projetos e 

programas, o Estado, os movimentos sociais, sindicatos, escolas, associações, 

pesquisadores universitários, curriculistas [...]” (RODRIGUES e SILVA, 2017, p 132). 

Portanto, configurado em diferentes espaços, movimenta as ações e atitudes do 

Estado, esse que fica perpassado então por microcapilaridades de poder, em que as 

novas “políticas” defendem a inclusão do “outro” considerado anormal pelos discursos 

normalizadores embutidos na educação, como foi o caso diante do reconhecimento 

da Diversidade sexual e de gênero (LOURO, 2011). Assim, conforme os autores 

Rodrigues e Silva observam:  

 
 
De forma geral, o discurso de diversidade sexual nas políticas curriculares 
sob o olhar das ferramentas analíticas das teorizações foucaultianas e do 
pensamento da Diferença em Educação, revelam-se como discursos de 
produção de identidades fixas, provenientes de um multiculturalismo liberal 
impregnado nas políticas públicas educacionais contemporâneas (2017, p. 
135).  
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  A partir das ideias dos autores, compreendemos que o movimento discursivo e 

legitimador da Diversidade sexual e de gênero institui a diferença de “outras” 

identidades no cenário da educação. Contudo, reforçamos que essa presença e 

construção de práticas identitárias, tanto no campo da educação como na elaboração 

das políticas da diversidade não supõe diretamente uma fixação identitária dos 

sujeitos, mas permite a eles a elaboração e ressignificação de suas experiências, de 

acordo com a real expressão de suas identidades. Trata-se, então, de uma tendência 

histórica, senão gnosiológica, o acondicionamento à igualdade de formas e atitudes 

dos sujeitos, como marca da educação “tradicional”, enquanto que a presença da 

diferença sempre foi colocada como perspectiva antagônica e transgressora de 

padrões epistemológicos da educação. Conforme salienta Louro:  

 
 
Ampliou-se e complexificou-se, profundamente, o âmbito da pesquisa 
educacional. Os campos teóricos que se constituíram a partir de ou em 
conjunto com os movimentos sociais tiveram e continuando tendo efeitos 
imensos. Minha aposta é que as transformações trazidas por esses campos 
ultrapassam o terreno dos gêneros e da sexualidade e podem nos levar a 
pensar, de um modo renovado, não só a educação, mas a cultura, as 
instituições, o poder, as formas de aprender e de estar no mundo (2011, p. 
69). 
 
 

  Perceber então que, existe uma transgressão de identidades no campo da 

educação é entender que hoje a formação precisa valorizar a prática cultural da 

diversidade, e compreender que a concepção de educação para o século XXI precisa 

ser acima de tudo um compromisso ético com a presença do “outro” enquanto marca 

da diferença e da dialética do encontro. 

 

REFLEXÕES FINAIS 

 

A importância destes debates situa-nos hoje para o reconhecimento de que 

trabalhar apenas com a formação sobre educação sexual ou sobre formas 

essencialistas e deterministas sobre a Diversidade sexual e de gênero, não é mais 

válido, ou pelo menos, insuficiente do ponto de vista formativo (BONATTI, 2020). 

Precisamos valorizar experiências identitárias que transversalizem e que se coloquem 

mais além da reprodução do sistema moderno/colonial/patriarcal/capitalista e 
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assumam um contraste decolonial. O movimento que tem surgido nos últimos dez 

anos no Brasil, nos coloca diante da insurgência de identidades legitimadas por 

políticas de acesso e permanência na educação, esses sujeitos confrontam 

estereótipos e normas, enfrentam preconceitos e violências, e ainda mesmo assim, 

continuam(os) (re)existindo em nossas salas de aulas.  

Compreendemos que em nenhum momento da elaboração das políticas 

formativas, discute-se a perspectiva decolonial sobre a atuação e participação de 

sujeites gays ou trans, negros e de classes econômicas menos privilegiadas, no 

campo da educação, atuando como educadores e professores. Compreendo que 

esses indivíduos possam representar um movimento de desconstrução sobre 

processos históricos da profissionalidade educacional e de fronteiras e discussões em 

torno das latentes desigualdades de nosso país, bem como traçar possibilidades 

epistêmicas decoloniais sobre caminhos formativos que aproximem sujeitos de 

diferentes realidades socioculturais.  

Entendemos também que nos últimos anos as políticas de democratização do 

acesso e permanência no ensino superior têm colocado em voga outras 

representações e construções identitárias no cenário da formação educacional 

brasileira. Deste modo, afirmamos que a educação precisa assumir um compromisso 

histórico e ético de modo a perceber as capilaridades da colonialidade que ainda 

influencia modos de pensar, para de alguma forma reconhecer identidades 

insurgentes, periféricas e subalternas como lócus de reafirmação de uma existência 

negada/colonizada. Portanto, fica o convite e o desejo de pensarmos a educação, e 

os processos conservadores da sociedade, que têm questionado e reprimido a 

existência da diversidade sexual e de gênero. 
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LA MUJER ROMANI(GITANA): ENTRE FRONTERAS Y SUBALTERNIDADES 

 
Voria Stefanovsky44 

 
Resumo: 
Os romà (ciganos) são entendidos nesse texto como um Povo que vivencia uma 
situação de estar permanente na fronteira: entre línguas, entre ser Nação 
Transnacional e ser minoria nacional. Também pela condição de ser visto pelas 
sociedades circundantes como eternos estrangeiros. O próprio povo vivencia essa 
dualidade na qual se vê em “outro mundo” tendo que transitar todos os dias ao “mundo 
do outro” e negociar sua sobrevivência nessa fronteira. Nesse contexto a mulher 
romani (cigana) é a que está mais exposta aos conflitos e a discriminação desse lugar. 
Ela é duplamente fronteiriça e triplamente subalternizada. O racismo interseccional 
que sofre e as atribuições seu papel de gênero a vulnerabilizam. A discussão sobre a 
complexa relação da mulher romani e a escolarização também é outra vertente desse 
texto, 
 
Palavras-chave: Romà (ciganos); mulher romani(cigana); gênero. 
 
INTRODUCCIÓN 

 

Los gitanos estamos en una situación fronteriza constante. Desde mi lugar de 

mujer romani (gitana) y también de académica que ha tenido que enfrentar los más 

distintos obstáculos culturales para llegar a un doctorado y ahí estudiar la literatura 

romani (gitana), hablo. Juntando así mi doble condición, mi lugar de traducción 

cultural, de negociación constante entre la cultura de mi pueblo de origen y de la 

sociedad envolvente a la que también pertenezco. Estoy yo también de esa forma en 

un lugar de frontera, otro tipo de frontera, común a otros tantos  hombres y mujeres 

romà (gitanos) que hemos aprendido a dialogar con ambas culturas por distintos 

motivos. Lugar privilegiado para las reflexiones pero muy conflictivo en la vida 
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publicaciones con el nombre de Paula Soria, ya que a la raíz de un acto racista  a los 10 años de edad, 
por ser gitana, ha recibido involuntariamente otro nombr . En su tesis doctoral firma con los dos nombres 
Voria Stefanovsky y Ana Paula C.B.Soria.  voripaula@gmail.com  
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misma45. Frontera distinta de donde está la mayoría de mi pueblo, que es la frontera 

entre ser una Nación Transnacional y a la vez ser una minoría nacional. Tener una 

lengua madre interna  y a  utilizar también la lengua de las sociedades mayoritarias. 

Pertenecer a una sociedad que los mira como eternos extranjeros aunque muestren 

sus documentos de identidad o hablen perfectamente la lengua nacional. Muchos 

romà (gitanos) hablan de “dos mundos” y siente que están constantemente entrando 

y saliendo de espacios distintos, siendo que, en el mundo del “otro”, no suelen ser 

bien recibidos. Muchas mujeres romani  suelen vestirse de no gitanas para 

mimetizarse en las sociedades cuando desean hacer sus ventas (actividad muy 

frecuente) sin sufrir discriminación o violencia institucional por parte de la policía por 

ejemplo.  

Es una frontera peligrosa, difícil, y que trae muchísimos daños a la identidad 

del grupo y de sus integrantes, y la que necesariamente tienen que cruzar todos los 

días. Interesa aclarar que el concepto de frontera que nortea este texto la entiende 

como un sistema social centrado en los sujetos y aua acciones y no en un espacio 

concreto. Es más un espacio histórico construido socialmente desde las relaciones 

humanas, económicas, políticas, culturales y sociales entre los grupos, individuos e 

instituciones. Estrechamente relacionado a los procesos de dominación y 

representación46.  

 Lugar de tensión constante porque la comunidad romani no ignora la mirada 

de las mayorías sobre los gitanos. El imaginario social construido por estereotipos 

negativos y deshumanizadores que impera, infelizmente, en todo el mundo y  que sí, 

es muy presente en América Latina. Hablo desde el conocimiento de realidades 

distintas en varios países y de mi lugar de frontera entre Argentina y Brasil, países en 

donde vivo y suelo alternar mi permanencia y mi activismo. Infelizmente el 

antigitanismo es todavía universal, pese a que no me gusta mucho evocar la 

universalidad de ningún fenómeno. Pero en el caso de los romà el termino es 

perfectamente aplicable. El antropólogo italiano Leonardo Piasere explica que el 

 
45 El conflicto principal es que uno pasa a ser más gitana para los no gitanos que para los gitanos.  Tu 
propia comunidad te pasa a ver como menos gitana porque has hecho modificaciones  en la tradición 
desde tus decisiones personales, como dedicarse a los estudios o a una profesión no convencional.  
46 Ver: David Harvey, Henri Lefebvre y Milton Santos. 
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antigitanismo implica en una relación y no un grupo, así que está formado por varios 

tipos de racismos distintos que son utilizados por un yo en tanto pertenece a un grupo 

en relación a un grupo a que llama de “gitanos”47.  

 Hoy dirijo un grupo de mujeres romani de Brasil, Argentina y España y estamos 

en constante diálogos con mujeres de otros países, y la realidad presentada por todas 

es coincidente en muchos aspectos, sobre todo en lo relacionado al antigitanismo. En 

ese contexto resalto la existencia de un marcado antigitanismo de género, donde la 

mujer romani es el blanco principal. Generalmente la gitana no puede ocultarse tan 

fácilmente como el gitano. Ella carga la “bandera” de su pueblo en su cuerpo, desde 

las polleras, los accesorios, los peinados y todo lo que tiene especial significado 

simbólico para el pueblo. Es casi un “territorio” corporal que la gitana carga por todos 

lados, donde ella representa su nación. Frontera que habita todos los días cuando 

sale de su casa y percibe la mirada ajena sobre su apariencia “extranjera” y la 

diferencia explicita de su cultura la que luce en su cuerpo entre orgullo y dolor.  

El orgullo de pertenecer es algo real y vivo en el pueblo que pudo sobrevivir a 

vientos y tempestades históricas – persecuciones, intentos de asimilación forzada, 

culturicidio, etnocidio y genocidio, con Holocausto incluido48 – sin dejar de ser romà. 

Dolor de saber que el pueblo es visto bajo una mirada estereotipadora, que discrimina 

y excluí y la impotencia de percibir que ha sido y sigue siendo así. Vivir en ese lugar 

genera muchísimos problemas a sus integrantes como, introyecciones de los 

estereotipos, baja estima colectiva, internalizaciones de profecías auto cumplidas. 

Factores que repercuten en el colectivo paralizándolo para la lucha por su lugar en 

ese “mundo” que también tendría que ser suyo, pero donde siguen viviendo en la 

marginalidad impuesta y acatada secularmente. Todos esos mecanismos son 

consecuencia de algún grado de introyección. La marginalidad definitivamente nunca 

ha sido parte de la cultura romani. 

 
47 Antigitanismo, p.94. 
48 Vale aclarar que el Holocausto romani se llama Samudaripen, Porrajmos o HoloKausto dependiendo 
del grupo de pertenencia. Es celebrado el 02 de agosto fecha en la que los romà aún sobrevivientes 
fueron llevados a las cámaras de gas. El Samudaripen ha sido debidamente olvidado por las 
sociedades y recién ahora los romà empiezan a celebrar y reclamar el reconocimiento de ese hecho 
trágico. 
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El término introyección, hoy vastamente utilizado en los estudios sobre 

prejuicios y racismo, fue acuñado en 1909, por el psicoanalista húngaro Sándor 

Ferenczi, en oposición al concepto freudiano de proyección49. La introyección 

comúnmente se da en las minorías subalternizadas y correspondería a una forma 

de “colonización interna”50, en la cual el subconsciente del individuo es invadido 

por elementos externos y es sometido por ellos. La identidad, se sabe, adquiere 

forma menos por la propia definición del sujeto que por lo que le es enviado por la 

mirada ajena. El sociólogo estadounidense Joel Charon asocia a la construcción 

de las identidades sociales, tanto por la posición que ocupamos en las sociedades 

como las expectativas que se depositan en nosotros. Él explica que las personas, 

cuando interactúan, observan las posiciones sociales de unos y de otros, y es de 

esta forma que percibimos lo que somos para el mundo. Es esta interacción la 

que consolida los “rótulos” que serán observados por los otros y por nosotros mismos 

en las interacciones sociales, lo que lleva a los individuos, en el transcurso del 

tiempo, a pensarse de acuerdo con esas posiciones por lo cual llegan a hablar de 

sí de la misma manera en que los otros los tratan y se dirigen a ellos. Es una 

dinámica permeada por el poder y la dominación, cuyos dominados terminan, 

muchas veces, por actuar de acuerdo con el pensamiento de los dominantes, 

como si el contenido de lo que piensan fuesen máximas51. A pesar de que el 

sociólogo evidencia un proceso de construcción de identidades sociales que 

abarcaría a todos los individuos, pertenezcan a las mayorías o a las minorías, los 

efectos desastrosos de esta dinámica, como la introyección del punto de vista 

del subalternizador, que deteriora la identidad del subalternizado, solo es, 

 
49 La proyección sería un mecanismo de denfesa, en el cual los atributos personales inaceptables 
e indeseables del individuo son reprimidos y atribuidos a otra(s) persona(s), haciendo que la mente 
consciente no reconozca esos atributos y, de esa forma, se efectivice una reducción de la 
ansiedad. Puede ocurrer tanto a nivel individual como grupal. El acto de estereotipar al otro puede 
ser encuadrado, en algunos casos, como una proyección. 
50 Andrea Allerkamp. Para Spivak, que también usa el término “colonización interna”, esta 
correspondería a la forma en que los países metropolitanos discriminan a los grupos no 
emancipados que se encuentran en su medio. 
51 Sociologia, pp. 71-78. 
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efectivamente, sentido por quienes viven la condición de ser parte de una minoría 

estigmatizada. 

En reciente congreso internacional en el que he estado en la organización, una 

voz romani, la de Delia Grigore, activista y académica de Rumania52, resaltaba dicha 

internalización de los estereotipos y consecuente bajísima estima en las comunidades 

romà de aquél país. Lo que les volvia desesperanzados, desanimados para toda y 

cualquier acción activista y en un estado de creciente marginalización, exclusión y 

pobreza, aparte de la degradación de su propia cultura en los casos más extremos53. 

Aunque todos esos procesos afecten hombres y mujeres romà me interesa 

hablar más específicamente de la mujer, considerando su condición de triplemente 

subalternizada y de su doble condición fronteriza. Sin embargo, dado el gran 

desconocimiento en relación a los romà, siento la necesidad de aclarar algo más 

general sobre la cultura para situar un poco mejor el lector  no familiarizado en la 

discusión. Tampoco puedo no dejar de incluir mis experiencias en primera persona, 

considero que la voz testimonial es extremadamente necesaria cuando la historia ha 

dejado lagunas tan significativas sobre un pueblo que ha sido silenciado y tratado 

solamente como desviante. Coincido con la ensayista argentina Beatriz Sarlo cuando 

considera necesaria la utilización del testimonio sobre todo cuando se carece de 

documentos escritos sobre el pasado de un pueblo, muchas veces una falla 

intencional o ideológica54.  Aparte mi labor académica no puede prescindir de mi 

 
52 Universidad de Bucarest. Título de la ponencia: The romani Cultura Autonomy – the only way towards 
our power in the world. Disponible en You tube: Observatorio Gitano. 
53 Los romà han sido esclavizados en Rumania por 500 años, han perdió su lengua madre y asumido 
el rumano como su lengua. Hoy día sufren en aquél país una intensa discriminación y reclaman políticas 
de reparación y afirmación. El congreso a que me refiero ha sido realizado entre 25 a 30 de septiembre 
de 2020 en la modalidad virtual, se tituló “Primer congreso Internacional del Pueblo Gitano: educación, 
derechos e igualdad para el Pueblo Gitano”, organizado por el Observatorio Gitano y Observatorio de 
Mujeres Gitanas, bajo la dirección de Jorge Nedich, escritor y Voria Stefanovsky en conjunto con la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral – UNPA de Argentina.  Disponible en YouTube: 
Observatorio Gitano. 
54 Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva, pp. 17-19. Ella resalta la importancia 
que el libro The Uses of Literacy (1957), de Richard Hoggart tuvo en el esbozo de las 
investigaciones posteriores en el área de los estudios culturales. Hoggart trabajó con los recuerdos 
de sus experiencias de la infancia y adolescencia, inserto en el contexto de la clase trabajadora 
del Reino Unido. 
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experiencia. De la misma manera que puedo entender más críticamente la realidad y 

las cuestiones romani si me apoyo en lo que me aporta las investigaciones y el estudio.  

 

QUIENES SON LOS ROMÀ/GITANOS 

 

De los romà podría escribir muchísimas hojas para explicar quiénes son. Todo 

es muy complejo cuando se habla de ese pueblo. Son los conocidos más 

desconocidos que se tiene historia. Difícilmente me encuentro con alguien adulto que 

no me sepa decir quiénes son los gitanos, y el tema de los gitanos es una constante 

en mi vida en donde yo vaya. No me puedo librar de hablar de los romà en donde esté, 

siento que doy una charla a cada día de mi vida y en distintos lugares, los más 

insólitos, desde una peluquería, pasando por una mesa de bar, hasta una reunión 

académica donde el tema no son los gitanos. Eso porque al saber que soy gitana, no 

me pueden ubicar en el lugar que estoy, no correspondo a los estereotipos 

exactamente, y tratan de buscar cómo encuadrarme en sus imaginarios, intentan 

confírmalo y al no conseguirlo utilizan el mecanismo de la reclausura, que de acuerdo 

con el psicólogo social estadounidense Gordon Allport se procesa cuando el individuo, 

al suceder un hecho que no encaja dentro de la zona mental, reconoce la excepción. 

De esta forma, la zona mental se cierra rápidamente e impide así que sea 

peligrosamente abierta. De esa forma, no se admite evidencia contraria a las 

generalizaciones ya que son reconocidas superficialmente como diferentes para, 

inmediatamente, ser excluidas55, O sea, al no poder justificar un estereotipo se 

considera que lo que se le presenta en una excepción casi única, un caso excepcional. 

Ocasión donde lo más común es que me digan algo como, “pero no pareces gitana 

¿Sabes leer las manos?”. Afirmación y pregunta que, de por sí, es prejuiciosa. 

Prejuicios que están en todos lados, desde los ambientes más populares a los más 

eruditos. Eso sí puedo afirmar que con poquísimas excepciones, lo que no se 

caracteriza de ninguna manera un prejuicio al revés. No comparto la idea de que dicho 

prejuicio sea realmente posible. Las minorías subalternizadas no poseen el mismo 

poder de las mayorías dominantes para interferir en la realidad y generar 

 
55 La naturaliza del prejuicio, p.39. 
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discriminación o desigualdad. Las excepciones arriba citadas son más una muestra 

de que poco a poco los esfuerzos de la minorías activas están logrando que hayan 

cambios paulatinos en las sociedades. Transformaciones más que necesarias si 

queremos un mundo más justo donde se pueda hablar de Derechos Humanos 

efectivamente, 

Investigaciones lingüísticas, sobre todo la de del historiador y estudioso de las 

lenguas Heinrich Grellmann, Die Zigeuner (Los gitanos) (1783) que llegó a la 

conclusión de que los romà tenían su origen en India, basado en las semejanzas entre 

el hindi y la lengua de la mayoría de los romà, así siendo es una lengua con raíz en el 

sanscrito lo que convirtió a los gitanos en un grupo étnico marginalizado con un origen 

paradoxalmente aria. Lógicamente que la lógica nazista trató de automáticamente 

considerar que solamente un grupo de gitanos puros eran los que tenían la 

ascendencia aria. Grupo que ha sido preservado inicialmente de las persecuciones 

mientras los otros gitanos “no puros” fueron llevados a los campos de concentración56. 

Lo que deja claro como actúa la lógica racista cuando se enfrenta a argumentos que 

podrían anular sus creencias y sus verdades.  

Tener un origen étnico común auxilió a que los gitanos pasaran a ser vistos 

como lo que son: un Pueblo y no un grupo de desviantes que se juntaron en los 

caminos y establecieron una jerga y códigos comunes, argumento que ha sido 

frecuente a lo largo de los siglos desde que entraron en Occidente en el siglo XIV. 

Incluso hasta hoy están los teóricos negacionistas que intentan desconstruir esos 

simbólicos logros. Sin querer Grellmann, que quería encontrar el origen de una lengua 

con raíz en el sanscrito, hizo un buen trabajo para los romà, aunque sus textos también 

han dejado registrado inúmeros estereotipos negativos en relación a los gitanos.  

Desde 1971, en el Primer Congreso Romani Internacional realizado en 

Londres, los gitanos eligen la nueva denominación Romà para substituir el epíteto 

gitanos y denominar todo el Pueblo. También se elige una bandera y un himno y allí 

empiezan a dar contorno a la Nacion Romani que luego ha sido considerada por la 

UNESCO, en 1981, una Nación Transnacional. Los grupos principales que forman el 

Pueblo son los rom, los sinti y los kalé (o calón en Brasil), todos estarían representados 

 
56 Ver: FRASER, Angus. Los gitanos. Barcelona: Ariel, 2005. 
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por el término Romà. Se consideró la carga negativa que “gitanos” había incorporado 

a lo largo de los siglos. Aparte los términos gitanos, gypsies, ciganos y tantos otros 

nombres utilizados en referencia a los romà han sido denominaciones erróneamente 

dadas por los otros a los rom, sinti y kalé y jamás una auto denominación de esos 

grupos. Internamente siempre se reconocieron por el nombre de sus grupos y 

subgrupos. Claro que la decisión no ha contado con la aprobación de todos y hasta 

hoy muchos grupos prefieren ser llamados de gitanos porque consideran que el uso 

de Romà privilegia el grupo rom que siempre ha sido el más numeroso y que se ha 

autoproclamado, en distintas ocasiones, como los más puros.  

Así que por la colocación anterior ya se puede inferir que son grupos que 

todavía están en proceso de promocionar una unión afectiva entre ellos, pero el 

fortalecimiento del emergente activismo en 1971 ha sido fundamental para dar inicio 

a la consciencia de ser un solo Pueblo. Ha sido el inicio de una consciencia étnica que 

todavía está en proceso de construcción inicial en muchos países de América y de 

fortalecimiento real en los países europeos. La diáspora romani ha sido muy 

traumática, se ha incorporado el nomadismo (mejor dicho, la itinerancia) en la cultura 

por la necesidad constante de huir. Se ha mantenido la oralidad por muchísimo más 

tiempo que los otros pueblos, por estrategia de defensa ante los reiterados intentos 

de aculturación. Oralidad que hoy convierte a gran parte de los romà en analfabetos 

o con un bajo nivel de educación formal generalizado. Somos todavía muy pocos, y 

sobre todo muy pocas, las que llegamos, por ejemplo, a la Universidad57. Muchos son 

los factores que influyen en ese panorama que tienen en la historia – de como los 

romà han sido (mal) tratados de forma generalizada por las sociedades – las bases 

fundacionales de esa construcción. Mucho más queda por reflexionar para una mejor 

conceptualización de los romà. Se trata de un Pueblo que pese a compartir 

muchísimas semejanzas entre los distintos grupos de lo más distintos países, tienen 

también muchísimas diferencias. Poseen diferentes lenguas nacionales de sus países 

de origen, diversas variaciones dialectales de la lengua madre, incluso están  los que 

perdieron totalmente el romanes  o incorporaran la lengua del país de donde vinieron 

 
57 He sido considerada en 2015, la primera mujer romani a tener un doctorado en Latinoamérica. Eso es una 

demonstración de esa realidad y de la dificultad que enfrenta la mujer romani a la hora de seguir sus estudios. 
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sus antepasados como lengua madre – como es el caso del grupo Ludar o Boyash. 

Además lo que es más significativo en esas diferencias internas: el nivel de acceso a 

la educación formal y las condiciones socioeconómicas de los grupos. 

 

LA MUJER GITANA Y LOS ROLES DE GÉNERO 

 

Empiezo por traer algunas atribuciones de la mujer gitana adentro de su rol de 

género en un contexto tradicional o conservador. Pero antes reitero que no se puede 

comprender lo que expongo de manera generalizada a todas las mujeres romani, ya 

he dicho de la diversidad interna y ella corresponde también a la mujer. Incide sobre 

esa diferencia el menor o mayor grado de sometimiento de las mujeres en el grupo, 

factor que también está relacionado al nivel de escolarización y la influencia de la 

religión del grupo58. Hablo sin embargo de las mayorías de las mujeres romani en un 

contexto mundial.  Los roles de género son de gran importancia adentro de los grupos, 

los cuales basan sus relaciones también en la edad de sus integrantes (los mayores 

son más respetados y tienen más voz y prestigio, de la misma forma los hombre sobre 

las mujeres). Es un Pueblo de cultura patriarcal, como tantísimos otros, con fuerte 

androcentrismo, prevalencia de las relaciones entre hombres, patrilineal y con un 

significativo sexismo que considera la superioridad del hombre.  Hombres y mujeres 

adquieren status cuando cumplen con sus roles a lo largo de sus vidas: casarse, tener 

hijos, nietos y mantener esta dinámica de manera circular e constante de generación 

en generación. De una manera simplificada diríamos que, desde una mirada 

conservadora, el hombre reivindica su cultura cuando se casa y la mujer cuando le da 

hijos a ese hombre. 

En ese contexto la mujer tiene su rol de genero basado en su papel de 

transmisora de la cultura, esposa, madre, abuela, cuidadora de todos, que pasa del 

dominio de sus padres al de su esposo, de la familia de sus padres a la de su marido, 

y más tarde también al dominio de sus hijos varones. Los hijos varones tienes 

muchísimos privilegios desde muy temprano y también son preparados desde la niñez 

 
58 Es notable que la religión evangélica es actualmente la más profesada por la mayoría de los romà a 
nivel mundial. La situación de la mujer bajo la influencia de dicha religión no suele presentar avances 
positivos en relación a la igualdad de género, tampoco en relación a la escolarización. 
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para desarrollar su rol. No digo que el machismo sea distinto del machismo de las 

sociedades mayoritarias sino que no es problematizado y discutido por interferencia 

directa de esos imperativos culturales con importante base en los roles de género. Lo 

que dificulta los cambios. 

 La madre prepara a su hija para el casamiento desde temprano, cuando 

aprende a cuidar la casa y a los hermanos, también a los oficios que pueda garantizar 

que sepa ganar algún dinero y ayudar en la manutención de su hogar.  Suele trabajar 

con ventas de los más distintos géneros que puedan interesar a las sociedades 

envolventes sobre todo. También con las artes divinatorias como la lectura de manos 

o las cartas (siendo que cada vez menos gitanas se dedican a ello, por influencia 

directa de la religión profesada). Muchas veces también acompañan a sus maridos en 

los negocios familiares.  Son amplias las funciones de la mujer romani, es una mujer 

que trabaja mucho, tanto con las ventas (si las hace) como adentro de casa, donde 

las tareas domésticas son exclusivamente suyas. Contando con el auxilio de hijas y 

nueras y de otras mujeres.  Apenas se casa se espera que tenga hijos, lo que le 

aumentará el status en el grupo. Su conducta a lo largo de su vida debe ser ejemplar, 

siempre se está pendiente de ella: cuando niña aprende lo que es asignado a su rol, 

cuando joven pesa en sus hombros la honra de su familia, desde la manutención y 

prueba de su virginidad, así que no debe salir sola ni tener amistades con chicos y 

está siempre bajo una vigilancia irrestricta. Cuando se casa debe adecuarse a las 

enseñanzas de su suegra que la termina de preparar como esposa y madre. 

Generalmente asume también las tareas del hogar de los suegros. A las que 

rápidamente se suman a las obligaciones de madre. Cuantos más hijos más prestigio 

y prosperidad, aunque cada vez más ha disminuido el número de hijos entre los 

gitanos. A todo eso también se le exige obediencia a la voz de su marido a quien le 

debe cuidado y respeto. Al hombre toda libertad es permitida desde chico, tampoco 

se le exige la virginidad o la fidelidad ejemplar. Hay mucha condescendencia al rol de 

género masculino. Que sí hay que probar constantemente que es un hombre. O sea, 

que hay mucha presión de todo el grupo para que el hombre mantenga su posición de 

superioridad en su relación con la mujer romani. Por ser una comunidad donde el 

colectivo está por encima de lo indicidual existe una presión y vigilancia constante por 
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parte de toda la colectividad para que sus integrantes actúen de acuerdo a lo 

culturalmente establecido. Es la vergüenza y no la culpa la que rige las relaciones 

internas. El imperativo mayor es la sobrevivencia de la cultura. 

 

EL ESPACIO ESCOLAR: TERRITORIO PROHIBIDO Y CONFLICTIVO PARA LA 

MUJER GITANA 

 

Con esa dinámica como destino de su rol de mujer gitana, no hay espacio para 

desarrollar muchas reflexiones sobre otros deseos relacionados a estudios o a una 

realización profesional. La Verdad es que muchas mujeres, aun las que desean y 

pueden estudiar, si intentan cumplir con todo el rol de genero tradicional se les hace 

muy difícil juntar tantas funciones con una actividad más. Así que generalmente, o 

desisten de sueños de estudios u otras actividades o lo pueden empezar muchas 

veces ya grandes, que es el caso de muchas mujeres en España con las que he tenido 

contacto por ejemplo. Ellas buscan empezar una carrera después de crear los hijos y 

ser abuelas y generalmente, desde mucho esfuerzo y poco o ningún apoyo familiar. A 

parte de no contar más con posibles incentivos de Institutos o programas que 

generalmente están destinados a los más jóvenes. O sea, que había que pensar en 

programas de incentivo a las mujeres adultas mayores que desean estudiar59. 

Sin embargo, la mayoría deja la escuela precozmente y ya no piensa en volver 

nunca más. La retirada precoz de las niñas de la escuela es una realidad incluso en 

España, donde la obligatoriedad de la enseñanza primaria y secundaria consiguió un 

aumento significativo del nivel de educación formal de los gitanos en los últimos 30 

años. Aun así suelen dejar a la escuela alrededor de los 17 años en aquel país, según   

datos del Secretariado Gitano60. En países de América latina la realidad suele ser que 

las niñas, cuando van a la escuela, casi siempre son retiradas mucho antes, así que 

se las ve biológicamente capaces de engendrar hijos y casarse. Surge el temor a que 

se enamoren de algún chico no gitano en la escuela, por ejemplo, y ya son prometidas 

en casamiento. En reciente comunicación en el Congreso Internacional Gitano ya 

 
59 Las mujeres en la cultura romani suelen ser abuelas muy temprano, antes mismo de los 40 años. 
60 Ver: www.gitanos.org 
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citado, la voz romani de la abogada y activista italiana Giulia Di Rocco, ha expuesto 

una situación semejante entre algunos grupos romà de Italia61.   

Muchas son retiradas por otros factores que también pueden pasar a los 

varones. Aun los padres que quieren mantener a sus hijos en la escuela, muchos los 

sacan por motivos como el racismo y la discriminación, esta que suele ser no solo por 

parte de los compañeros pero también de los profesores, directivos y de los otros 

padres. El imaginario social construido por estereotipos negativos en relación a los 

gitanos es responsable por la manutención de ese cuadro inalterado. Imaginario que 

ha sido difundido y alimentado continuamente a lo largo de los siglos desde las 

leyendas plantadas por los más distintos sectores como la Iglesia Católica, por 

ejemplo. Como la de que eran herejes por no casarse o bautizar a sus hijos por los 

rituales católicos, o de que eran hijos de Caín, eso para citar solamente dos de ellas. 

Imaginario diseminado intensamente y sin pausa, aun hoy, por la literatura y por las 

artes de una manera general. Pensemos, por ejemplo, en la icónica representación 

del pintor italiano Caravaggio, “La buena ventura” (1595), que ha influenciado a 

muchos otros pintores que lo siguieron a continuar con la misma temática de la gitana 

que lee las manos mientras roba a su despistado cliente. O evoquemos a  La Gitanilla 

(1613) de Miguel de Cervantes dónde ya al inicio de  su novela ejemplar afirma:  

 
 
Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para 
ser ladrones. Nacen de padres ladrones, créanse con ladrones, estudian 
para ladrones y, finalmente, salen con ser ladrones corrientes y molientes, 
a todo ruedo. Y la gana del hurtar, y el hurtar, son en ellos como 
accidentes inseparables, que no se quitan sino con la muerte.62 
 

 

Cervantes inicia con La Gitanilla, una tradición de representaciones que 

reproducen su mismo argumento y construye por primera vez el estereotipo de la 

gitana que roba niños. Imagen que ha interferido negativamente en la realidad de los 

romà y principalmente de la mujer romani. Ella es la que supuestamente suele robar 

a los niños. Cuando expongo que he sido víctima de un acto racista a los 10 años de 

edad para explicar el hecho de que hoy tenga dos nombre distintos, debo añadir que 

 
61  Disponible en You Tube Observatorio Gitano.  
62.  P.1.  
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he sido retirada violentamente del circo de mi familia nómada y llevada a una 

institución católica donde me he quedado por casi dos años, hasta que pude volver a 

mi familia romani. La raíz de todo el evento traumático que ha cambiado mi vida y mi 

nombre ha sido una denuncia de que yo era una niña robada por los gitanos. Este es 

solamente un ejemplo de muchos de los que tengo datos. Aparte se suman las 

representaciones sociales que se presentan en el cine, en la tele y en la internet de 

manera generalizada. Sin hablar del constante bombardeo de estereotipos lanzado 

sobre la comunidad gitana por los medios. 

En relación a la escuela, también está el hecho de que, excepto desde 

iniciativas aisladas y todavía poco numerosas, la presencia de la cultura romani es 

inexistente en esas instituciones y las contribuciones del Pueblo Romà como 

integrante de los pueblos del mundo, que han influenciado y participado en la historia 

de las sociedades es invizibilizada.  Así que los romà tampoco se sienten 

representados, identificados o mínimamente respetados en esas instituciones 

escolares. Es un espacio donde se sienten extranjeros, no genera ninguna 

identificación y no son reconocidos, excepto desde los estereotipos. Una pollera larga 

de una niña o joven romani representa una amenaza para ambos, para la chica que 

la lleva porque la vulnerabiliza aún más y la discriminación aumenta. Los que la 

discriminan por su pollera se sienten amenazados en su “territorio” donde la chica 

gitana no debería entrar, frontera a la que no debería cruzar, lugar que no es visto 

como suyo. Esa dinámica suele resultar en la exigencia de que la chica deje de ir a la 

escuela con sus polleras o en la manutención de una discriminación más severa, casi 

insoportable para la niña. Los padres consideran una humillación y falta de respeto la 

exigencia de que no pueda utilizar sus polleras. Los profesores y demás directivos no 

pueden entender porque tanta insistencia en ir a la escuela con una pollera, 

consideran que los gitanos son intratables. Tenemos un pequeño ejemplo de total 

ausencia de lazos simbólicos entre los romà y no romà. También un conflicto típico de 

una relación interétnica fronteriza. Lo que pasa es que los romà no tienen otro camino 

que resistir o aceptar. El intento de negociar muchas veces no les parece posible 

porque solucionado, por ejemplo, lo de la pollera, considerando que la niña deje de 

llevarla en las clases, vendrán otras imposiciones como: que los padres no la vayan a 
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buscar llevando polleras, que no aparquen cerca de la escuela, todo para que no haya 

problemas con los otros padres de los otros alumnos. Ese es un caso real que ha sido 

vivido por muchos padres y niñas. 

 Hay que negociar, la frontera exige negociación, pero no puede ser una 

negociación donde uno de los lados siempre tiene que desistir o ceder.  Y no es común 

la negociación justa, así que los romà siguen con una compleja y difícil relación con el 

espacio escolar. Espacio que es fundamental para que se camine rumbo al desarrollo 

individual de esas niñas, jóvenes y mujeres romani. Las herramientas promocionadas 

por la educación formal son hoy más que necesarias para todos los romà. Un pueblo 

no puede conseguir la igualdad de derechos si una parte significativa de su gente, las 

mujeres, está sometida e imposibilitada de desarrollarse. Pero pensemos que 

tampoco se puede culpabilizar los romà por esa situación, como responsables únicos. 

La subalternizacion y la vulnerabilizacion de los gitanos ha sido una construcción en 

conjunto, Los romà reaccionaron con las estrategias que encontraron creando una 

identidad reactiva, contractiva y de resistencia empecinada en sobrevivir.  De acuerdo 

con el sociólogo español Manuel Castells las identidades de resistencia son 

construidas en contextos hostiles de enfrentamientos constantes. Tienden a la 

segregación, a reproducir el etnocentrismo y mecanismos de exclusión y control 

estrictos y rígidos. Son altamente defensivas63. 

 

UN ANTIGITANISMO DE GÉNERO Y EL EMERGENTE FEMINISMO ROMANI 

 

Existe un fuerte antigitanismo de género y la mujer por ser la más identificable, 

como ya dicho, termina siendo el blanco mayor de las representaciones, de la 

estigmatización y de la discriminación.  Históricamente ha sido considerada la síntesis 

de todo lo contrario de lo que debería ser una mujer correcta en las sociedades: estaba 

en las calles vendiendo, mientras la mujer debería estar en casa. Fumaba, 

amamantaba sus hijos en lugares públicos – ya que los senos de una mujer romani 

siempre han sido relacionados culturalmente a la maternidad, a lo puro, siendo la parte 

inferior del cuerpo a lo impuro, por eso las largas polleras o al menos el imperativo de 

 
63 El Poder de la identidad, p. 50. 
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taparse las rodillas en algunos grupos. Esa supuesta libertad a los ojos de los otros la 

ancló en la imagen de ramera, libertina y seductora.  Que hoy todavía forma el 

imaginario social donde la figura literaria de Carmen64 es una de las representaciones 

significativas. Aparte Carmen es representativa de un plus de características 

negativas: bruja, mentirosa, hechicera, seductora, estafadora.  Y nada más lejos de la 

realidad de los romà y de la mujer romani que el racismo romántico de la libertad de 

los gitanos. La misma idea errónea que hizo con que se anclara la figura de los 

bohemios a la figura de los gitanos. El psicólogo social francés Serge Moscovici 

explica esa asociación como un anclaje entre la figuras de esos artista proletarios y 

revolucionarios a las imágenes ya nutridas sobre los romà, minoría rechazada pero 

familiar. Sin que hubiese la verdad ningún contacto real con los romà. El anclaje e un 

mecanismo básico de las representaciones sociales que permite la integración de una 

novedad dentro de nuestros sistemas de pensamiento65. Mismísimo proceso que ha 

anclado la mujer romani a la figura de una mujer libertina. 

Antes de ver una mujer, las sociedades siempre ven una gitana, y desde una 

imagen estereotipada e irreal. Negativa, exotizada, mitificada, deshumanizada. 

Naturalizada sin que haya mucha reflexión sobre el impacto de ese proceso perverso 

en la realidad de esas mujeres reales.  Aquí tenemos la subalternización por etnia, por 

ser gitana, a la que se suma a la subalternización por género, a la que sufrimos todas 

las mujeres en menor o mayor grado en nuestras sociedades. Se añade todavía la 

subalternizacion por cultura, a la que ya he explicado anteriormente. Un panorama 

difícil y complejo de una mujer que sufre un racismo también interseccional. El hombre 

gitano también sufre la discriminación por etnia, pero no por género y cultura y suele 

ser mucho más simple ocultar su pertenencia cultural si lo desea. La ocultación de la 

identidad es común, aunque no debería ser normal que un pueblo tenga que ocultar 

su identidad para no sufrir discriminaciones. Las mujeres gitanas muchas veces lo 

practican también para poder entrar en algún negocio o caminar tranquilamente en el 

 
64 Prosper Mérimée (1845). 
65 Os gitanos entre perseguição e emancipação, p.667-669. 
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shopping sin ser vigiladas de cerca. Lo que el sociólogo canadiense Erving Goffman 

llama de manipulación de la identidad deteriorada66.  

Actualmente emerge un feminismo romani en Europa, que también es naciente 

en Brasil. Surge entre muchos desafíos. No es el mismo feminismo de las sociedades 

envolventes. Y no podría serlo, el proceso histórico ha sido otro, los momentos son 

otros. Hoy todavía las mujeres gitanas luchan por cuestiones que otras mujeres ya 

conquistaron y no quieren luchar por determinados aspectos que saben no ser el 

momento adecuado y tampoco corresponde a lo que reivindica la mayoría de las 

mujeres. Eso no significa que el feminismo romani esté atrasado, no existe 

comparación sino procesos históricos distintos. Tampoco es legitimo que se piense 

que los deseos de todas las mujeres deben ser los mismos de los las mujeres de las 

sociedades mayoritarias. Otros parámetros y visiones de mundo también pueden ser 

igualmente válidos. Otra dificultad es llegar a conciliar la necesidad de seguir siendo 

mujer romani y luchar por su desarrollo individual, de luchar abiertamente en contra el 

fuerte patriarcado interno sin generar más discriminación para la ya tan estigmatizada 

comunidad.  

 La tarea es múltiple, como múltiple es la subalternizacion sufrida. En ese 

momento la educación es esencial, la educación formal para que tengan herramientas 

adecuadas a los nuevos tiempos, educación para los hombres gitanos y para todo el 

pueblo. Educación para las sociedades de que no se puede mantener un pueblo que 

es nuestro (nuestro porque es de los gitanos y porque también es del mundo, es parte 

de la diversidad rica y necesaria del mundo). No se puede mantener un pueblo 

marginado, excluido, subalternizado y vulnerabilizado hace tantos siglos – pueblo que 

también es nacional de los países que nacieron y viven - sin que se piensen y se 

busque soluciones desde una real voluntad de un mundo más just. Y tampoco se 

puede hablar de Derechos Humanos sin la perspectiva de género. El proprio 

sometimiento de la mujer romani adentro del propio grupo habrá significado estrategia 

de protección y defensa en contra el extermino así como ha sido la manutención de la 

oralidad. Pero ahora nuestra sobrevivencia depende de otras estrategias. Hay que 

adaptarse para seguir existiendo. Hay que entender que la subalternizacion y 

 
66 Ver: Estigma: la identidad deteriorada, passim. 
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estigmatización reiterada ha llevado el pueblo a introyectar estereotipos y paralizarse 

para la lucha. ¡Pero basta ya! El mundo también es de los gitanos, también somos 

parte y tenemos derecho y deberes. Por último resalto la necesidad de abrir espacio 

para las voces gitanas, ya no pueden seguir siendo los objetos pintorescos de una 

diferencia curiosa. Podemos y debemos asumir representatividad política, social y 

cultural, incluso adentro de las Universidades, terminando con la otra faz del racismo, 

que es epistemológico. Terminando con los muros y las fronteras adentro de las 

Universidades.  Eso es realmente decolonizar. 
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA TRÍPLICE FRONTEIRA AR-BR-PY: 

APONTAMENTOS NECESSÁRIOS 

 
Maria Aparecida Webber67 

 
RESUMO: 
As problematizações de gênero são parte importante na complexa tarefa de 
apreensão das realidades sociais, inclusive nas pesquisas de/nos contextos 
fronteiriços. Neste trabalho apresenta-se a temática da violência contra as mulheres 
no espaço da Tríplice Fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, onde se cruzam as 
respectivas cidades de Puerto Iguazú, Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. São expostos 
alguns dados sobre a incidência deste tipo de violência neste território, bem como são 
apresentadas de forma breve as principais ferramentas legais e entidades de ação 
civil e social que realizam o acolhimento e apoio dessas mulheres. Infelizmente a 
violência de gênero não conhece limites nacionais e as reflexões apresentadas 
também convidam a pensarmos enquanto pesquisadoras e pesquisadores, gestores 
públicos, e sociedade de forma geral, em iniciativas que busquem ampliar a proteção 
a essas mulheres e diminuição dos inúmeros tipos de violências também nos porosos 
espaços de fronteira.  
 
Palavras-chave: Tríplice fronteira; violência contra a mulher; redes de apoio. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os espaços de fronteira são cenários de estudos acadêmicos em diferentes 

áreas do conhecimento e, apesar de uma crescente percepção interdisciplinar sobre 

os estudos fronteiriços, as problemáticas e tensões sociais retratadas em publicações 

parece ainda estar bastante circunscrita a temáticas econômicas, políticas e legais. 

Apesar de evidentes avanços nas últimas décadas, nos diferentes olhares aos 

contextos fronteiriços parece repetir-se uma mesma falta nas reflexões produzidas 

nas correntes pesquisas mundo a fora: uma abordagem que se atente e inclua as 

questões de gênero. A partir dessa reflexão, um universo de possibilidades se abre e 

complexifica a apreensão de qualquer evento ou realidade social. Não, nem todas as 

pesquisas precisam centrar-se nos temas de gênero, contudo, ignorá-los pode 
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representar uma omissão sobre importantes marcadores que seguem presentes em 

uma sociedade patriarcal, heteronormativa e violenta.   

Importantes organismos internacionais têm incluído em suas agendas o tema 

de gênero. A Organização das Nações Unidas (ONU), por exemplo, por meio de um 

plano coletivo de ação global para melhorar as condições de vida em todo o mundo 

até o ano de 2030, traz uma das propostas talvez mais conhecidas atualmente – a 

Agenda 2030. Com 17 objetivos voltados para o desenvolvimento sustentável do 

planeta (e de todxs nele presentes), as ODS68 traduzem preocupações planificadas 

em 169 metas mundiais.  

Igualdade de gênero é um dos ODS na Agenda 2030 da ONU e, traz como 

uma das metas: “5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres 

e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e 

de outros tipos” (ONU, 2018).  

O combate à violência contra as mulheres é, pois, uma questão global, porém 

que depende do comprometimento e ação local para sua efetivação. Vale destacar 

que os tratados e acordos internacionais auxiliam sobremaneira na continuidade dos 

avanços sociais, visto que em casos de governos autoritários e conservadores há 

retrocessos em matérias de direitos humanos (entre outros), como é o atual caso do 

Brasil. 

A negligência e omissão do poder público nos casos de violência contra as 

mulheres é de responsabilidade do Estado, e, em espaços fronteiriços essa 

problemática é atravessada por agravantes em razão dos fluxos não estarem 

circunscritos a uma única nação. Ao pensarmos então nos espaços fronteiriços e 

levarmos em conta problemáticas de gênero relevantes para esse espaço, temos a 

violência de gênero como uma das mais urgentes temáticas para pesquisa e atuação 

do poder público.  

O tema de violência de gênero pode abarcar outras nuances de identificação 

de gênero e, neste trabalho, escolhi abordar especificamente a violência contra as 

mulheres69. Apesar de muitas vezes o termo violência de gênero ser usado como 

 
68 ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 
69 Mulheres em toda sua pluralidade, forma e expressão, tendo como entendimento de categoria a 
identidade auto identificada. 
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sinônimo para violência contra a mulher, entendo que o primeiro contempla um debate 

mais ampliado, que, apesar de necessário, não será abarcado nesse momento. 

Neste breve artigo busco contribuir com alguns dados importantes sobre o 

tema da violência contra as mulheres na fronteira em que vivo e venho desenvolvendo 

minhas pesquisas – a tríplice fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai. Como 

iguaçuense, antropóloga, pesquisadora e feminista, busco contar com espaços como 

este para compartilhar, além de reflexões de cunho teórico, informações e dados 

relevantes que compõe nossos universos de pesquisa e de vivência, colaborando na 

divulgação de espaços de acolhimento e apoio a companheiras que estejam em 

situações de violência e/ou outras vulnerabilidades, intensificados ainda mais neste 

período de pandemia em razão da Covid-19. 

 

NAS MARGENS: CONTEXTOS E ÍNDICES DA TRÍPLICE FRONTEIRA 

 

A violência é um fenômeno global e intersetorial, possuindo diferentes 

nuances, percepções e vivências acerca das características e tipificações. Dentre 

essas violências, a que se caracteriza como contra as mulheres (pela condição de ser 

mulher) possui historicamente índices tristes e assustadores. Segundo 

(SAFFIOTI,1999) a violência de gênero não está circunscrita em determinado grupo 

ou condição social, econômica ou cultural. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

estima que uma a cada três mulheres do mundo tenha sofrido algum tipo de violência 

física ou sexual em algum momento da vida. Isso representa 35% da população global 

feminina (OMS, 2013). Em especial 

 
 

la violencia doméstica y los abusos cometidos en la intimidad del hogar entre 
personas emparentadas son las formas más comunes y frecuentes de esos 
delitos y constituyen, según las estadísticas conocidas en las más diversas 
localidades de Brasil y el exterior, aproximadamente el setenta por ciento de 
los casos (SEGATO, 2003, p.22). 

 
 

Apesar de avanços nas pautas de direitos humanos nas últimas décadas, aí 

incluída a mulher como um dos grupos com maior vulnerabilidade social, ainda 

estamos muito longe de alcançar uma situação de equidade social, econômica e 

política, visto o força do sistema patriarcal para se manter e perpetuar as estruturas 
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existentes. A violência contra as mulheres, pois, fica inserida em um contexto brutal e 

excludente com relações de poder estabelecidas de acordo com o gênero, mas 

também raça e classe social. 

Certos tratados e acordos internacionais tensionam o tema de gênero, porém 

cada país, estado, cidade, desenvolve políticas públicas (ou não desenvolvem) e 

posiciona essa discussão em diferentes balanças no sistema educacional e de 

segurança. Por esta razão, precisamos localizar, também neste caso, o contexto e as 

características locais dos espaços sobre onde se propõe o olhar. Os aspectos 

regionais subsidiam a apreensão melhor informada dos cenários e dos atores que ali 

figuram. 

Sobre a Tríplice Fronteira em que estou localizando as reflexões neste 

momento, temos realidades bastante distintas, tanto em disponibilidade de dados 

quanto em estrutura de suporte a mulheres em situação de violência – que será 

abordado mais detalhadamente na seção seguinte.  

Considerando os dados estatísticos oficiais70 de cada país participante desta 

fronteira, temos uma população regional estimada em quase 650 mil habitantes – “846 

mil se consideradas as adjacências de Ciudad del Este; e certamente maior do que 

isso se considerada população em trânsito” (WEBBER, 2018). Observa-se neste 

território uma grande circulação de pessoas que transitam entre os três países, sendo 

um fluxo cotidiano interrompido somente por situações extraordinárias, como ocorreu 

agora no ano de 2020. Pela primeira vez que se tenha registro, após a instituição dos 

regimes democráticos nacionais, as pontes que ligam as cidades delimitaram por um 

extenso período e de forma compulsória e controlada os limites dos Estados mediante 

a situação de pandemia de saúde pública gerada pela Covid-19. Em tempos 

“normais”, poderíamos elencar neste fluxo mulheres brasileiras trabalhadoras no 

Paraguai e Argentina, as mulheres paraguaias que cruzam a ponte para trabalhar 

sobretudo em lares brasileiros, mulheres indígenas que transitam pelos espaços 

vendendo comidas e artesanatos, mulheres estudantes. Todas sujeitas às duras 

 
70 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) da Argentina, Dirección General de Estadísticas, 
Encuestas y Censos do Paraguai (DGEE) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Brasil 
(IBGE). 
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estatísticas de violência contabilizadas pelos órgãos de saúde, segurança e controle 

estatais. 

Segundo dados oficiais do balanço anual da Central de Atendimento à Mulher, 

o Brasil registrou em 2019 cerca de 1,3 milhão de ligações pelo canal telefônico 18071, 

considerando denúncias, pedidos de informação, ainda elogios, reclamações, entre 

outros. Apesar da manutenção do importante serviço do 180 com abrangência 

nacional, nos últimos anos houve uma diminuição nos investimentos federais nas 

políticas para as mulheres e os reflexos podem já ser sentidos nos relatos de violência 

e crimes de ódio. Segundo reportagem72, o país registrou um aumento de 7,3% nos 

casos de feminicídio em 2019.    

Na margem brasileira da Tríplice fronteira, a cidade de Foz do Iguaçu traz 

consigo uma história de diferentes ciclos econômicos de desenvolvimento, tendo em 

todos eles certamente as mulheres como partícipes importantes nos processos de 

deslocamento, recepção e construção de um espaço urbano ampliado, muitas, vítimas 

de violências. Segundo relatório estatístico disponibilizado em outubro de 2020 pela 

Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico, da Secretaria de Segurança 

Pública Administração Penitenciária do Estado do Paraná (CAPE, 2020), a 

comparação dos dados de violência registrados pelo município nos meses de janeiro 

a setembro de 2019 e 2020 podemos vislumbrar o cenário brasileiro nesse contexto.  

O Gráfico 1 (abaixo), contabiliza por meio dos registros de boletim de 

ocorrência, o número de mulheres notificantes tipificadas como vítimas de crimes no 

espaço de tempo estipulado no relatório, totalizando 4.486 ocorrências em 2020. Já 

no Gráfico 2, estão selecionadas as ocorrências enquadradas como violência 

doméstica, sendo 1.553 registros até setembro de 2020.  

 
 

 
 
 
 

GRÁFICO 1 – Ocorrências criminais em que as vítimas são mulheres 

 
71 De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos  Humanos. Acesso em: 
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/balanco-anual-ligue-180-registra-1-3-
milhao-de-ligacoes-em-2019 
72 Consulta em: https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2020/03/05/mesmo-com-queda-
recorde-de-mortes-de-mulheres-brasil-tem-alta-no-numero-de-feminicidios-em-2019.ghtml 
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(Foz do Iguaçu, Jan-Set 2019-2020) 

 
Fonte: Relatório CAPE-PR 

 
 

GRÁFICO 2 – Ocorrências criminais de violência doméstica 
(Foz do Iguaçu, Jan-Set 2019-2020) 

 
Fonte: Relatório CAPE-PR 

 
 

Esses números refletem um alto índice de ocorrências envolvendo mulheres 

e, em especial os dados de violência doméstica nos trazem a triste constatação de 

uma média de 172 ocorrências ao mês, quase 6 ocorrências ao dia.  

Faz-se de Extrema importância também, contextualizar os dias e horários em 

que as ocorrências são mais frequentemente relatadas. Os gráficos 3 e 4 trazem 

detalhes dos registros, ainda segundo o relatório estatístico da CAPE-PR. 
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GRÁFICO 3 – Ocorrências criminais de violência doméstica por dia da semana 

(Foz do Iguaçu, Jan-Set 2019-2020) 

 
Fonte: Relatório CAPE-PR 
 
 

GRÁFICO 4 – Ocorrências criminais de violência doméstica por hora 
(Foz do Iguaçu, Jan-Set 2019-2020) 

 
Fonte: Relatório CAPE-PR 
 
 

Como se pode observar, há uma incidência significativa de notificação de 

violências nos finais de semana (domingo), e no período noturno (20h). Este é um 

grande indicador de orientação na implementação de serviços de apoio às mulheres 
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vítimas de violência e deveria servir como instrumento balizador nas políticas públicas 

existentes. Infelizmente, como comentarei a seguir, há uma precarização nos serviços 

em razão da escassez de investimento do Poder Público, reduzindo o horário possível 

de atendimento sensibilizado, qualificado e comprometido.  

Ainda sobre os gráficos, podemos verificar que, comparativamente, os anos 

de 2019 e 2020 parecem não trazer muitas diferenças numéricas, porém as condições 

de acesso aos órgãos de segurança durante o período de pandemia devido à Covid-

19 ficam bastante prejudicadas, em especial nos casos de violência doméstica, 

quando a mulher reside sob o mesmo teto com o agressor e tem como agravante a 

dificuldade de acesso à privacidade em busca de ajuda. Segundo tendência mundial 

observada, as situações de violência aumentaram devido aos agravantes de 

intensificação da convivência, dificuldades financeiras, entre outros. Cabe ressaltar 

que os agravantes mencionados não justificam tampouco são motivadores para 

quaisquer ações violentas contra as mulheres. 

No Paraguai, segundo dados divulgados pelo Observatório de las Mujeres, 

instância ligada ao Ministerio de la Mujer, o país registrou oficialmente 15 feminicídios 

de janeiro a julho de 202073, como se pode ver na figura abaixo: 

 
 

FIGURA 1 – Número de feminicídios PY 

 
Fonte: Site Observatório de la Mujer 

 

 
73 Disponível em: http://ciudadmujer.gov.py/index.php/noticias/feminicidios-20107-al-2020 
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Ciudad del Este registrou, pelo Centro Regional de las Mujeres (CRM), de 

janeiro a julho de 2018, o acompanhamento de 453 mulheres em 1076 tipos de 

serviços74, tais como apoio psicológico, assistência jurídica e social, dado que nos 

aponta o volume de situações de violência ocorridas na cidade. Dessas, 279 

buscavam o primeiro atendimento.  

 
 

GRAFICO 5 – Atendimentos CRM Ciudad del Este/PY 

 
Fonte: Site CRM CDE/PY 

 
 

Utilizando os dados informados pelo gráfico e no site, poderíamos inferir em 

uma média mensal de 75 atendimentos a mulheres em situação de violência para o 

período compreendido no relatório. 

Na Argentina, um importante canal de registros de violência de gênero está 

na Línea 14475, que funciona como disque denúncia por todo país. Segundo dados 

divulgados no site oficial, somente em 2020 (de janeiro a setembro) foram 

comunicadas mais de 81 mil situações de violência de gênero, distribuídas ao longo 

do período de acordo com o gráfico abaixo: 

 
 

 

 
74 Disponível em: http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/en-cde-el-centro-regional-de-las-
mujeres-ofrece-atencion-integral 
75 Disponível pata acesso em: https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144/informacion-estadistica 
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GRAFICO 6 – Registros de atendimentos Linea 144 Argentina (todo país) 

 
Fonte: Site Ministério de las Mujeres, Género y Diversidad AR 

 
 

Considerando os dados estatísticos divulgados pela UFEM (Unidad Fiscal 

Especializada de Violencia contra las Mujeres) entre 2015 e 2018 foram registrados 

na cidade de Buenos Aires 56 feminicídios76, dentre os quais a maioria das vítimas 

estava na faixa etária entre 18 e 49 anos. Segundo detalhado pelo UFEM, dentre as 

vítimas foram identificadas 3 mulheres trans/travestis, 1 mulher lésbica e 2 mulheres 

que se encontravam grávidas quando foram assassinadas. 

Outro aspecto relevante para compreensão dessas violências registradas na 

cidade de Buenos Aires – Argentina, diz respeito a origem das vítimas. Por tratar-se 

de uma grande capital, é notável a presença de pessoas vindas de diferentes lugares, 

contudo, o gráfico 7 (abaixo) nos ajuda a complexificar quem é essa mulher vítima de 

violência e quais outros marcadores podem se fazer presentes. 

 
 

 
 

 
76 Acesso em: https://www.mpf.gob.ar/ufem/estadisticas/ 
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GRAFICO 7 – Nacionalidade das mulheres vítimas de feminicídio em Buenos Aires AR 

 
Fonte: UFEM - Ministério Público Fiscal AR 

 
 

Podemos observar que, das 56 mulheres vítimas de feminicídio, quase 

metade (43%) eram mulheres migrantes. Ainda segundo o relatado pela UFEM, a 

composição dessa parcela se deu por: 18% paraguaias, 4% italianas, 4% brasileiras; 

e ainda houve registro origem das vítimas de Alemanha, Colômbia, Equador, 

Espanha, Peru, Rússia e Uruguai. 

Não foram encontrados relatórios emitidos pelas instituições oficiais de 

segurança ou saúde, específicos sobre violência contra a mulher em Puerto Iguazú. 

Segundo o Jornal “El Território”, a Comisaría de la Mujer presente na cidade de Puerto 

Iguazú, teria informado uma média diária de recebimento de 4 a 5 denúncias77 de 

situações de violência de gênero - dados de novembro de 2019. Se tomarmos tais 

dados para uma projeção direta, teríamos aproximadamente 150 registros mensais 

de denúncia em razão de violência contra esse grupo.  

Ao pensar a fronteira como um território que se expande do contexto nacional, 

temos cenários regional de fronteira bastante preocupantes quanto à violência contra 

as mulheres. Os números registrados em todas as margens indicam um importante 

 
77 Disponível em: https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2019/11/25/644643-entre-4-y-5-mujeres-
denuncian-violencia-de-genero-por-dia-en-iguazu 
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problema de segurança e saúde pública para os 3 países. Vale destacar ainda que, 

às notificações registradas somam-se ainda muitas vítimas que não acessam os 

sistemas de apoio dos municípios/países, seja por desconhecimento, por medo, 

vergonha, dificuldades econômicas, ou ainda por estarem inseridas em contextos de 

violência que dificultem o acesso. 

Alguns desses contextos demandam de um longo e complexo trabalho do 

Estado e sociedade civil, a médio e longo prazo, porém a existência de unidades de 

atendimento às mulheres em situação de violência e a ampla divulgação sobre esses 

canais pode ser um importante passo no combate à violência. 

 

“VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHA”: REDES DE APOIO NAS CIDADES DE FRONTEIRA 

 

Reconhecer a situação de violência e buscar ajuda é um passo primordial na 

garantia da vida e do bem estar da mulher em situação de violência. Para isso faz-se 

necessária a existência de uma complexa rede de atendimento que combata a 

violência contra às mulheres. Além do enfrentamento, é imprescindível o 

comprometimento coletivo com a prevenção, assistência social e psicológica, bem 

como amparo para as questões legais e garantia de direitos. Os serviços oferecidos 

precisam estar interligados e compartilhar a responsabilidade tanto na esfera federal, 

quanto na estadual e municipal (ONU, 2018, p. 13). 

Na região da Tríplice Fronteira não há, ainda, nenhum serviço articulado entre 

os 3 países de suporte ao combate à violência contra as mulheres que estejam 

inseridas nesse espaço. Existe o diálogo entre as instituições e iniciativas de 

monitoramento e apreensão dos dados para ampliação e melhoria da rede. O 

Observatório de Gênero e Diversidade da América Latina e Caribe da Universidade 

Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)78 é uma dessas iniciativas. Em julho 

de 2019 foi iniciado um trabalho de articulação entre entidades das três cidades que 

compõe a fronteira a fim de auxiliar no subsídio de dados para implantação de políticas 

públicas no tema.  

 
78 Maiores informações em: https://portal.unila.edu.br/noticias/levantamento-de-dados-sobre-violencia-
de-genero 
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No Brasil, a lei mais expressiva nessa luta é a Lei no. 11.340/200679, mais 

conhecida como Lei Maria da Penha, que estabelece mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher. Vale lembrar que mulheres que se 

relacionam com outras mulheres também podem sofrer violências e acessar a lei. 

Segundo Hickmann (2019), “mulheres em relações homoafetivas também podem 

encontrar-se em situações de violência, e isso é previsto na Lei Maria da Penha” (p. 

35).Um dos desdobramentos da Lei Maria da Penha foi a criação de unidades de 

suporte multidisciplinar de Centros de Referência de Atendimento à Mulher em 

Situação de Violência – CRAM. Estes espaços são pautados pelo respeito à 

diversidade e atuam com uma abordagem plural e inclusiva:   

 

 

Qualquer mulher acima de 18 anos pode ser atendida pelos Centros de 
Referência, independentemente de sua orientação sexual, etnia, cor, crença, 
cultura ou condição social, que tenha sofrido violência por conta de seu 
gênero, seja uma situação esporádica ou repetida, cometida por 
desconhecidos ou em relações de afeto” (NORMA TÉCNICA DE 
UNIFORMIZAÇÃO, 2006 apud HICKMANN, 2019, p.62). 

 

 

Em todo o estado do Paraná existem somente 10 unidades dessa tão 

importante materialização da política pública para a mulher. Foz do Iguaçu é uma das 

cidades que conta com o serviço do CRAM, hoje a cargo da administração municipal, 

vinculada à Secretaria de Assistência Social. 

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência 

Rejane Marisa dal Bó, em Foz do Iguaçu, oferece atenção gratuita e trabalha “de 

maneira intra e multidisciplinar possibilita que o atendimento seja mais eficaz, além de 

evitar que a mulher tenha que repetir o relato mais de uma vez, afinal, isso seria mais 

uma violência contra a mesma” (HICKMANN, 2019). Sua equipe é composta por: 1 

coordenadora, 1 psicóloga, 2 assistentes administrativas, 2 assistentes sociais, 1 

professora de educação infantil, 1 servidora que presta serviços gerais, e estagiárias.   

Além do CRAM, outras instituições e espaços trabalham conjuntamente no 

combate à violência contra a mulher. Dentre eles, a Delegacia da Mulher, a Polícia 

Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal – em especial a Patrulha Maria da Penha. Há 

 
79 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.html 
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também o telefone 180 para denúncias sobre violências contra a mulher, um serviço 

também gratuito e disponível em todo o país. 

 
 

Figura 2 – Canais de denúncia Foz do Iguaçu/Brasil 

 
Fonte: Divulgação Redes Sociais 
 
 

No Paraguai, a Lei Nº 5777 prevê a proteção integral às mulheres, contra toda 

forma de violência. Estruturalmente, o Ministério Publico possui 3 unidades 

especializadas em violência80, além da atuação da Defensoria Pública. O 

Observatório de la Mujer81, ligado à Secretaria de la Mujer82 também desenvolve 

ações de combate à violência contra a mulher e feminicídio. O país conta com o 

serviço gratuito de denúncias por telefone – o SOS Mujer 137.  

Várias outras iniciativas e movimentos poderiam ainda ser citados, como o 

projeto Ana Mete a Colher, o Coletivo Mulheres sem  Fronteiras, a Rede pela 

 
80 https://ministeriopublico.gov.py/unidad-especializada-contra-la-violencia-familiar- 
81 http://observatorio.mujer.gov.py/ 
82 http://www.mujer.gov.py/index.php/sedamur 
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Diversidade, entre outros, com perfis em redes sociais que ampliam o engajamento e 

difusão de informações e campanhas de combate à violência contra a mulher. 

 
 

Figura 3 – SOS Mujer Línea 137 Paraguay 

 
Fonte: Observatorio de la Mujer/PY 

 
 

Em Ciudad del Este, há um Centro regional vinculados ao Ministério de la 

Mujer, que trabalha com uma equipe multidisciplinar e realiza atendimentos 

psicológicos, jurídicos e sociais83 

 
 

 
 

Figura 4 – Centro Regional de las Mujeres CDE/PY 

 
83 http://www.mujer.gov.py/index.php/centrosregionales 

 

http://www.mujer.gov.py/index.php/centrosregionales
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Fonte: Secretaria de la Mujer/PY 

 
 

A Argentina conta com a Lei Nº 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. Além disso, conta também com 

a recente Lei Micaela84, de 2019,que estabelece capacitação obrigatória em gênero e 

violência de gênero a todas às pessoas com cargos públicos, tanto no Poder 

Executivo, como no Legislativo e Judiciário.  

Apesar de as políticas de gênero parecerem estar muito centradas na capital, 

o Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad da Argentina conta com Centros de 

Atenção85 para Mulheres e LGBTI+ em diversas regiões do país. 

Recentemente foi aprovado um plano bianual para balizar as ações do país e 

subsidiar políticas sociais – o Plano 2020-2022 Violências por motivos de gênero. Há 

também dois serviços telefônicos gratuitos oferecidos: a Línea 137 e a Línea 14486, 

com serviço de atenção 24h, além de atendimento via WhatsApp (1127716463), e por 

e-mail (linea144@mingeneros.gob.ar). Há ainda um aplicado disponibilizado 

gratuitamente. 

 
 

Figura 5 – Línea 144/ Argentina 

 
84 Consulta disponível em: https://www.argentina.gob.ar/generos/ley-micaela 
85 Acesso disponível no site: https://www.argentina.gob.ar/generos/buscador-de-centros-de-atencion-
para-mujeres-y-lgbti 
86 Acesso em: https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144 

mailto:linea144@mingeneros.gob.ar
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Fonte: Secretaria de la Mujer/PY 

 
 

Na cidade de Puerto Iguazú - AR, existe a Comisaría de la Mujer, e em junho 

de 2020 foi criado o Departamento de Coordinación de Políticas Sociales y Programas 

para Atención a Familias Víctimas de Violencia de Género.  

Além dos espaços citados, outras as unidades colaboram no fortalecimento 

da rede de enfrentamento à violência, a exemplo do Conselho Municipal dos Direitos 

da Mulher (CMDM), e instituições de educação presentes na fronteira. A UNIOESTE 

e UNILA desempenham um papel relevante na construção do enfrentamento à 

violência contra a mulher na cidade e na região. A UNILA, especificamente, além do 

Observatório de Gênero, já citado, conta com um Comitê Executivo pela Equidade de 

Gênero e Diversidade (CEEGED87), que atua no acolhimento e apoio interno e na 

interlocução com a comunidade e colaboração na formulação de políticas públicas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho se propôs a apresentar dados relativos à violência contra 

as mulheres no espaço da Tríplice Fronteira AR-BR-PY, e neste percurso convidar a 

todas, todos e todes à reflexão sobre tão importante problemática. 

 
87 Maiores informações disponíveis em: https://portal.unila.edu.br/reitoria/ceeged 
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Todas as estatísticas apontam para a triste constatação da existência de altos 

índices de violência contra as mulheres nestes espaços e a necessidade primordial 

em um movimento coletivo e colaborativo no enfrentamento dessas violências. 

As instituições e espaços aqui nominados precisam estar inseridos em 

políticas nacionais e regionais articuladas, com consistente investimento dos Estados. 

Alcançar a redução e eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres 

– física, psicológica, simbólica, patrimonial – requer ações de curto, médio e longo 

prazo. 

A quebra do Ciclo de violência é um processo bastante difícil e que não se 

encerra na denúncia. Apesar de legalmente haver algum amparo e preocupação 

legais por parte dos países, plasmadas em documentos e artigos, as condições de 

trabalho dos órgãos e as condições de acesso e manutenção de apoio a essas 

mulheres ainda precisa de muitas melhorias. 

É salutar lembrar que a violência contra a mulher não deve ser observada e 

tratada como um fenômeno isolado, e sim de forma interseccional e sistêmica. Como 

nos convida Bell Hooks (2020) é preciso também conectar o pensamento feminista às 

problemáticas da violência. Muitos avanços são ainda necessários para a garantia da 

vida e dos direitos das mulheres e inserir tais reflexões em nossas pesquisas e 

debates certamente corrobora para um mundo menos machista, menos misógino, 

lgbtfóbico e desigual. Todes estão convidadxs a somar-se nessa luta.  
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O PAPEL DO BRASIL NO ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS NAS 

ÁREAS DE FRONTEIRA 

 
Thays Felipe David de Oliveira88 

Thalita Franciely de Melo Silva89 

 
Resumo: 
O presente artigo tem como objetivo explanar como o Brasil tem desenvolvido ações 
no enfrentamento ao tráfico de pessoas em regiões de fronteira. Parte-se de uma 
análise da internalização no ordenamento jurídico brasileiro dos principais 
instrumentos internacionais que envolvem a temática (Convenção de Palermo e seus 
protocolos) até o desenvolvimento de políticas públicas específicas que tiveram como 
consequência a criação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
(e seus Planos Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas) até a Estratégia 
Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON). Quanto à metodologia, 
trata-se de uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa e de procedimento 
técnico bibliográfico. O estudo revela que o Brasil tem dedicado a criar medidas e/ou 
políticas que buscam mitigar o problema do tráfico de pessoas nas áreas de fronteira. 
 

Palavras-chave: Tráfico de pessoas; fronteira; migração. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As migrações internacionais se constituem como um fenômeno complexo e de 

natureza multifacetada. Muitas pessoas migram de forma voluntária, isto é, quando a 

deslocação é feita por vontade própria, enquanto outros são obrigados a deixar seu 

local de origem por um fator de coação externo (SILVA, 2014). Nesse último, encontra-

se a ação de grupos criminosos que atuam concertadamente com o intuito de atua 

traficar pessoas por meio de ameaça ou uso de força ou outras formas de coerção. 

A Organização das Nações Unidas adotaram o termo tráfico de pessoas 

quando aprovou, em 2003, o Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição 

do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças. Já o Conselho da Europa, 

usa o termo tráfico de seres humanos de acordo com Convenção do Conselho da 

 
88.Doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. E-mail: 
thaysfelipe@gmail.com  
89 Professora Auxiliar I do Centro Universitário Estácio do Recife – Boa Viagem/PE. Doutoranda em 
Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. E-mail: thalita.franciely@estacio.br  

mailto:thaysfelipe@gmail.com
mailto:thalita.franciely@estacio.br
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Europa Relativa à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, em 2005, para designar 

o mesmo fenômeno.  

O tráfico de pessoas não é um fenômeno moderno, embora o termo seja 

contemporâneo. Ao longo da história da humanidade, pessoas vulneráveis foram 

tratadas como mercadorias - objetivadas e exploradas para o benefício de outros. 

Sempre que as sociedades toleram a exploração de mão de obra gratuita ou barata, 

o tráfico de pessoas surge de forma direta ou indireta (TARAN, 2006). 

Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, 

2018), a maioria das vítimas de tráfico detectadas são identificadas nos seus países 

de cidadania, ou seja, no seu próprio país. Além disso, a proporção de pessoas 

traficadas dobrou desde 2010, de 27 por cento para 58 por cento em 2016. Outro dado 

significativo é que o tráfico de pessoas ocorre, geralmente, dentro da mesma região 

ou sub-região (45%), enquanto apenas uma em cada dez vítimas foi traficada 

transregionalmente.  

Dentre as categorias de pessoas traficadas, destacam-se os mais vulneráveis 

como mulheres, crianças, idosos e migrantes. Estes últimos deixam seus países de 

origem em busca de uma vida melhor, e por vezes, viajam sem documentos, vistos 

ou autorizações de trabalho e podem não falar a língua do país de acolhimento, o que 

acarreta em um maior risco de exploração.  

Cabe ressaltar que as pessoas traficadas, geralmente, cruzam áreas 

fronteiriças internacionais. A facilidade da deslocação nos pontos aeroportuários, 

marítimos ou terrestres torna atraente a utilização desses meios pelos grupos 

criminosos. Nos últimos dez anos, cerca de 80% das viagens realizadas por pessoas 

traficadas ocorreram por pontos fronteiriços oficiais (UNODC, 2018). 

No Brasil, o tráfico de pessoas em regiões de fronteiras tornou-se uma 

problemática relevante, em especial, por conta da extensão do país – com 16.886 

quilômetros de fronteiras, englobando onze estados nacionais com dez países sul-

americanos – que favorece a prática de atos ilícitos. Além disso, acrescenta-se o fato 

de que o país possui 241 rotas de tráfico nacional e internacional, sendo em sua 

maioria em faixa de fronteira (BRASIL, 2013b). 
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Nesse sentido, a presente pesquisa objetiva explanar como o Brasil tem 

desenvolvido ações no enfrentamento ao tráfico de pessoas em regiões de fronteira. 

Parte-se de uma análise da internalização em seu ordenamento jurídico dos principais 

instrumentos internacionais que envolvem a temática (Convenção de Palermo e seus 

protocolos) até o desenvolvimento de políticas públicas específicas que tiveram como 

consequência a criação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

(e seus Planos Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas) até a Estratégia 

Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON).  

Metodologicamente, essa pesquisa constitui-se como de natureza básica e de 

caráter exploratório, com o intuito de obter respostas à questões que promovam o 

debate e ampliem o conhecimento sobre o objeto de estudo em questão 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). Ademais, quanto aos procedimentos técnicos, 

utilizou-se o método bibliográfico e de abordagem qualitativa do problema com o 

intuito de entender a dinâmica das relações sociais a partir de uma interpretação da 

realidade a fim de dar significado aos fatos observados. 

Vale salientar que no Brasil, a coleta e a produção de dados sobre o tráfico de 

pessoas, especialmente, nas áreas de fronteiras, ainda são precários (PIOVESAN; 

KAMIMURA, 2013). Por conta disso, torna-se difícil conhecer a reais estatísticas do 

número de pessoas traficadas, impossibilitando conhecer a magnitude desse 

problema. Os últimos dados produzidos no Brasil foram publicados em 2018, pela 

Secretaria Nacional de Justiça com dados do ano de 2016 (BRASIL, 2018b).   

Inicialmente, será analisado como a questão do tráfico de pessoas foi 

incorporada nos instrumentos internacionais a partir da Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e dos seus protocolos adicionais. 

Em seguida, será explanado como o Brasil regulamentou essa problemática no seu 

ordenamento jurídico interno, com especial destaque, para as regiões de fronteira e o 

desenvolvimento da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e seus 

Planos Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Por fim, será destacado 

o papel da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras no combate ao 

tráfico de pessoas.  
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O TRÁFICO DE PESSOAS À LUZ DOS INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS 

 

O crime organizado tornou-se um objeto de atenção relevante no cenário 

internacional com o fim da Guerra Fria. Nesse cenário, os acontecimentos oriundos 

do fim da bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, especialmente, a 

queda do muro de Berlim, o aumento de conflitos étnicos e as crises econômicas, 

acarretaram em um maior fluxo de movimentação de bens e pessoas, assim como a 

oferta e a demanda por serviços e produtos ilícitos (CARDOSO, 2014).   

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (2008, p. 16), o crime 

organizado compreende à “atividade criminal levada a cabo por um grupo estruturado 

que atua concertadamente. Dentro as modalidades criminosas, destaca-se o tráfico 

de pessoas, no qual os indivíduos sujeitos são privados de seus direitos humanos 

mais básicos e, em muitos casos, resulta em uma negação de seu direito à vida. Além 

disso, são colocados ou mantidos em uma situação de exploração com fins 

econômicos. 

O tráfico de pessoas pode ocorrer dentro de um país ou para além das 

fronteiras internacionais. Mulheres, homens e crianças são traficados para uma 

variedade de propósitos, incluindo trabalho forçado, exploração sexual, casamento 

forçado e outros. Algumas causas subjacentes podem ser mencionadas, tais como 

desigualdades dentro e entre os países, políticas de migração cada vez mais 

restritivas e a crescente demanda por mão de obra barata. Ademais, destaca-se 

fatores como pobreza, desigualdade de gênero, violência e discriminação, para o 

aumento da vulnerabilidade do indivíduo traficado (UNODC, 2014).   

Vale salientar, que o tráfico de pessoas é um problema global que transcende 

as fronteiras nacionais. Segundo o último relatório do UNODC (2018), as estimativas 

da magnitude global do fenômeno aumentaram, variando de 500.000 a 4 milhões de 

vítimas de tráfico. Desde 2003, o UNODC têm coletado informações sobre vítimas 

oficialmente detectadas pelas autoridades nacionais, chegando ao número de cerca 

de 254.000 pessoas, como visualiza-se no gráfico abaixo: 

 
 

Gráfico 1 - Tendências no número total de vítimas de tráfico detectadas, número médio de 
vítimas detectadas por país e número de países declarantes, por ano, 2003-2016 
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Fonte: UNODC, 2018. 

 
 

O aumento do número de vítimas detectadas pode indicar que o tráfico de 

pessoas está ocorrendo mais, ou que os países estão fazendo uso de ferramentas e 

procedimentos mais eficientes para identificar vítimas de tráfico. Além do mais, 

estima-se que que 24,9 milhões de vítimas estão presas na escravidão moderna. 

Destes, 16 milhões (64%) foram explorados para fins de trabalho, 4,8 milhões (19%) 

foram explorados sexualmente e 4,1 milhões (17%) foram explorados em trabalho 

forçado imposto pelo Estado (UNODC, 2018).   

Do ponto de vista regional, o aumento dos números das vítimas detectadas 

foram mais pronunciadas nas Américas e na Ásia, como percebe-se no gráfico 2 

abaixo. Isso pode ser o resultado de capacidades nacionais aprimoradas para 

detectar, registrar e relatar dados sobre vítimas de tráfico.  

 
 

Gráfico 2 - Tendências no número de vítimas tráfico de pessoas detectadas desde 2007, 
globalmente e por região, 2007-2016 
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Fonte: UNODC, 2018. 

 
 

Desde a década de 90, a comunidade internacional buscou formas de 

desenvolver políticas transnacionais que buscassem a cooperação por meio da troca 

de informações e assistência mútua. Isto posto, em dezembro de 1998, a Assembleia 

Geral da ONU estabeleceu um Comitê ad hoc, por meio da Resolução n. 53/111, para 

elaborar a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 

e três protocolos adicionais de endereçamento: Prevenir, Suprimir e Punir o Tráfico 

de Pessoas, especialmente Mulheres e Crianças; Contrabando de Migrantes por 

Terra, Mar e Ar; Fabricação e Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, suas Peças e 

Componentes e Munições (UNODC, 2013).  

Vlassis (2002) ressalta que a criação do Comitê foi fruto da vontade política 

coletiva dos Estados para lidar com conceitos e problemas políticos, no qual soluções 

comuns eram necessárias. Visando respostas, a Assembleia Geral da ONU, em 1999, 

por meio da Resolução n. 53/111, solicitou que o Comitê ad hoc intensificasse seu 

trabalho, a fim de concluí-lo no final do ano 2000. Esse prazo reflete a urgência das 

necessidades enfrentadas por todos os Estados - desenvolvidos e em 

desenvolvimento - para que novas ferramentas para prevenir e controlar o crime 

organizado transnacional fossem desenvolvidas.  

No mesmo ano, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional (Convenção de Palermo) foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU, 

por meio da Resolução n. 55/25, e colocada à disposição dos Estados-Membros para 

assinatura em 15 de novembro. Essa convenção somente entrou em vigor em dia 29 
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de setembro de 2003, objetivando conforme art. 1º, “promover a cooperação para 

prevenir e combater o crime organizado transnacional de forma mais eficaz”. 

Os Estados que ratificarem a Convenção de Palermo ficam comprometidos a 

adotar medidas, que incluem a punição para delitos domésticos (lavagem de dinheiro, 

corrupção e obstrução da justiça), a criação de marcos de extradição, assistência 

jurídica mútua e cooperação policial, bem como o treinamento e a assistência técnica 

para a capacitação das autoridades nacionais (UNODC, 2013).  

De forma adicional, também foram aprovados: o Protocolo Relativo à 

Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e 

Crianças, que entrou em vigor em 25 de dezembro de 2003  (Resolução n. 55/25); o 

Protocolo Relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e 

Aérea, que entrou em vigor em 28 de janeiro de 2004 (Resolução n. 55/25); Protocolo 

contra a fabricação e o tráfico ilícito de armas de fogo, suas peças e componentes e 

munições, que entrou em vigor em 3 de julho de 2005 (Resolução n. 55/255).  

No que tange ao Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do 

Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças, seus objetivos incluem, 

conforme art. 2º: 

 
 
(a) prevenir e combater o tráfico de pessoas, prestando atenção especial às 
mulheres e crianças; 
(b) proteger e ajudar as vítimas de tal tráfico, com total respeito pelos seus 
direitos humanos; e 
(c) promover a cooperação entre os Estados Partes a fim de atender estes 
objetivos.  

 
 

Cardoso (2014) salienta a importância deste protocolo devido à natureza do 

crime de tráfico de pessoas, bem como as diversas as violações de direitos humanos 

que o indivíduo está sujeito. Além disto, esse instrumento jurídico é de caráter único 

porque traz de maneira precisa a definição do que é tráfico de pessoas, como consta 

no art. 3º, a: 

 
 
significa o recrutamento, transporte, transferência, acolhimento ou 
recebimento de pessoas, por meio de ameaça ou uso da força ou outras 
formas de coerção, de abdução, de fraude, de engano, de abuso de poder ou 
de posição de vulnerabilidade ou de dar ou receber pagamentos ou 
benefícios para obter o consentimento de uma pessoa com controle sobre 
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outra pessoa, para fins de exploração. A exploração deve incluir, no mínimo, 
a exploração da prostituição alheia ou outras formas de exploração, trabalho 
ou serviços forçados, escravidão ou práticas semelhantes à escravidão, 
servidão ou remoção de órgãos. 
 
 

Esse protocolo enfatizou, de forma indireta, que padrões de mobilidade humana 

ilícita sugerem que mulheres e crianças são mais vulneráveis ao tráfico, embora um 

grande número de homens e meninos também sejam suscetíveis. Para Truong e 

Angeles (2005), o fracasso das estruturas econômicas, políticas e sociais existentes 

em fornecer oportunidades iguais e justas para as mulheres tem contribuído para a 

feminização da pobreza, que por sua vez, levou à feminização da migração, à medida 

que as mulheres deixam suas casas em busca de opções econômicas viáveis. 

Quanto ao Protocolo Relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via 

Terrestre, Marítima e Aérea, sua contribuição se centra, especialmente, na diferença 

entre tráfico de pessoas e contrabando de migrantes. A definição do primeiro 

encontra-se no art. 3º, a, do Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do 

Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças. Já o segundo, consta no art. 

3º, a, do Protocolo Relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, 

Marítima e Aérea, como “a aquisição, a fim de obter, direta ou indiretamente, um 

benefício financeiro ou outro benefício material, da entrada de uma pessoa em um 

Estado-Parte do qual a pessoa não seja nacional ou residente permanente”.  

Para Chiaretti (2019), o contrabando de migrantes é um fenômeno de caráter 

transnacional, cuja pessoa contrabandeada consente o ato criminoso, mesmo que 

isso o coloque em condições perigosas. Ademais, a relação entre as partes termina 

com a chegada do migrante em seu destino final. Por outro lado, no tráfico de pessoas, 

o traficado é explorado, permanecendo, por vezes, em situações degradantes, o que 

acarreta em uma necessidade de proteção mais efetiva. Nesse último, pode ocorrer 

tanto internacionalmente quanto a nível nacional.  

De modo amplo, esse protocolo lida com o problema de grupos criminosos 

organizados que traficam migrantes, em muitas casos, sob alto risco para essas 

pessoas e com grande lucro para os infratores. Por conta disso, esse instrumento visa 

prevenir e combater o contrabando de migrantes, além de promover a cooperação 

entre os Estados-Partes, ao mesmo tempo que protege os direitos dos migrantes 
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contrabandeados e evita as piores formas de exploração que frequentemente 

caracterizam o processo de contrabando. 

No que se refere ao Protocolo contra a fabricação e o tráfico ilícito de armas de 

fogo, suas peças e componentes e munições, o objetivo principal deste instrumento, 

conforme art. 2º, é promover e reforçar a cooperação nos níveis bilateral, regional e 

internacional entre os Estados-Partes com o intuito de prevenir estas práticas. Vale 

salientar que ao ratificar este protocolo, os Estados se comprometem a adotar 

medidas para o estabelecimento de uma legislação mais forte de acordo com os seus 

sistemas nacionais (UNDOC, 2013).  

Uma das contribuições desse protocolo é o desenvolvimento de uma estrutura 

para que os Estados-Partes controlem e regulem as armas lícitas e os fluxos de 

armas, evitando assim, seu desvio para o circuito ilegal. Além do mais, pode facilitar 

na investigação e no julgamento de crimes relacionados sem impedir as transferências 

legítimas. 

Sobre isso, importa afirmar que armas podem ser utilizadas de forma legal, 

desde que respeite ao direito interno e internacional. No entanto, a ausência de regras 

sobre o seu comércio, pode acarretar em um instrumento para prática de crimes e de 

repressão política. Moraes (2012) afirma que países como Índia, o Paquistão e a 

Alemanha não ratificaram o Protocolo contra a fabricação e o tráfico ilícito de armas 

de fogo, suas peças e componentes e munições, por trazer prejuízos aos grandes 

exportadores e/ou importadores de armas do país.  

Como visto, a Convenção de Palermo significou um avanço importante no 

cenário internacional por criar um instrumento legal no combate ao crime organizado. 

No que tange ao objeto de análise desse artigo, tráfico de pessoas nas áreas de 

fronteira, o Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de 

Pessoas, em especial Mulheres e Crianças, assim como o Protocolo Relativo ao 

Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea, representaram 

a vontade dos Estados em desenvolver um arcabouço legal que objetivasse 

desenvolver medidas comuns no combate a essa problemática. 

Nesse cenário, como será visto na seção seguinte, o Brasil internalizou em seu 

ordenamento jurídico a Convenção de Palermo e seus protocolos, iniciando o 
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desenvolvimento de uma política pública específica com agenda transversal no 

enfrentamento ao tráfico de pessoas, com especial atenção às zonas de fronteira.  

 

O BRASIL E O TRÁFICO DE PESSOAS NAS REGIÕES DE FRONTEIRAS  

 

O Brasil ratificou, em 2002, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional, internalizando, em seguida, em seu ordenamento jurídico 

interno (Decreto n. 5.016, de 12 de março de 2004). Além disso, regulamentou o 

Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em 

Especial Mulheres e Crianças (Decreto n. 5.017, de 12 de março de 2004); e o 

Protocolo Relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e 

Aérea (Decreto n. 5.016, de 12 de março de 2004). 

Para Abreu e Ordacgy (2016), o compromisso brasileiro evidencia o desejo de 

prevalecer o vetor axiológico da dignidade da pessoa humana, passando a traçar 

metas e políticas governamentais com a finalidade de enfrentar o tráfico de pessoas. 

Nesse sentido, em 2006, o Brasil aprovou a Política Nacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas (Decreto n. 5.948, de 26 de outubro), se constituindo como “um 

marco normativo inovador, que traz um conjunto de princípios, diretrizes e ações 

orientadoras da atuação do Poder Público nessa área” (BRASIL, 2008, p. 6).  

Representantes do Poder Executivo, Ministério Público Federal, Ministério 

Público do Trabalho elaboraram um texto base da Política Nacional de Enfrentamento 

ao Tráfico de Pessoas, que foi submetida, posteriormente, à apreciação da sociedade 

civil, de organizações não-governamentais, técnicos e especialistas. O intuito era 

construir um documento, que resultou no I Plano Nacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas (PNETP), no qual abarcasse princípios, diretrizes e ações de 

prevenção e combate ao tráfico de pessoas (ALENCAR, 2007)  

A PNETP (2008-2010) foi aprovado juntamente com a criação de um Grupo de 

Trabalho Interministerial (GTI), objetivando adotar um rol de prioridades e ações em 

três eixos: 1) Prevenção ao tráfico de pessoas; 2) Atenção às vítimas; 3) Repressão 

ao tráfico de pessoas e responsabilização de seus autores (Decreto nº 6.347, de 8 de 
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janeiro de 2008). É nesse último eixo que se centra as medidas relacionadas ao tráfico 

de pessoas nas áreas de fronteira, ao dedicar, conforme ação 11.C, à articulação de 

“ações conjuntas de enfrentamento ao tráfico de pessoas em regiões de fronteira”. 

Além desta, a ação 11.C.1 traz a importância de “incluir na agenda das reuniões 

bilaterais de fronteira com países vizinhos o tema da repressão do tráfico de pessoas”. 

Com o intuito de aprofundar às ações referentes ao combate ao tráfico de 

pessoas, iniciou-se a construção do II PNETP (2013-2016), “que inova ao se organizar 

em linhas operativas transversais aos três eixos da política nacional (Decreto n. 7.901, 

de 4 de fevereiro de 2013) (BRASIL, 2013a). Dentre as metas estabelecidas, destaca-

se a linha operativa integração e fortalecimento das políticas públicas, redes de 

atendimento, organizações para prestação de serviços necessários ao enfrentamento 

ao tráfico de pessoas, com a meta 2.C.1, no qual objetiva a estratégia de integração 

de atores que atuam nas áreas de fronteiras, incluídas as Forças Armadas, para o 

enfrentamento ao tráfico de pessoas elaborada; e a linha operativa de produção, 

gestão e disseminação de informação e conhecimento sobre tráfico de pessoas, com 

a meta 4.A.3, objetivando a investigação ou análise sobre tráfico de pessoas em 

regiões de  fronteiras desenvolvida e disseminada.  

Ao considerar os desafios de natureza multidisciplinar, foi criado o III PNETP 

(2018-2022), adquirindo uma dimensão de transversalidade e colaboração entre os 

atores envolvidos (Decreto n. 9.440, de 3 de julho de 2018).  No que tange as metas 

direcionadas ao tráfico de pessoas nas áreas da fronteira, destaca-se o primeiro eixo, 

1.3 e 1.5, conforme segue: 

 
 
Aprimorar a articulação das operações de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas nas esferas federativa, estadual, distrital e municipal, em especial 
nas zonas de fronteira, com observância da sincronia entre as ações deste 
Plano e as agendas e planos nacionais das políticas públicas, de modo a 
permitir acordos de fluxos de atendimento, assistência e 
responsabilização, ações e projetos de cooperação entre a República 
Federativa do Brasil e os países fronteiriços. [...]  
Fortalecer e expandir a Rede de Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas e Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante, com 
atenção às zonas de fronteira. 
 

 

Na esfera estadual, percebe-se a regulamentação de políticas de 

enfrentamento ao tráfico de pessoas em estados como Bahia, Ceará, Pará, 
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Pernambuco e São Paulo, sendo somente o Pará como estado da área de fronteira 

(BRASIL, 2013b; 2018a). Importa salientar que identificar situações de tráfico em 

zonas de fronteira é difícil, por conta da vulnerabilidade dos espaços fronteiriços.  

Sobre isso, Oliveira (2008) ressalta que é na fronteira que se revelam as 

diferenças e semelhanças entre as normativas legais e os hábitos culturais de distintos 

países. O conceito tradicional de fronteira, conforme traz Hannerz (1997), entende 

como um processo histórico de divisão que determina o que está dentro e o que está 

fora. Pode significar, também, como afirma Koch (1996), a linha que marca o fim do 

alcance territorial de um sistema e o princípio de outro.  

É na fronteira seca brasileira que, geralmente, o tráfico de pessoas ocorre, uma 

vez que por conta da sua extensão e peculiaridades culturais, políticas e econômicas, 

atividades lícitas e ilícitas ocorrem devido à ausência do Estado e da facilidade de 

locomoção e transporte (BRASIL, 2013b). Em virtude da geografia e vegetação 

brasileira densa, a fiscalização se torna pouco efetiva em uma linha seca dividida por 

nove países da América do Sul. Sobre isso, acrescenta-se ainda que a proximidade 

geográfica com os países fronteiriços da América do Sul, bem como o gerenciamento 

deficitário das áreas de fronteira contribuem, para o tráfico de pessoas e, 

especialmente de crianças e adolescentes, nestas regiões (BRASIL, 2018b). 

Desse modo, objetivando fortalecer a prevenção e repressão dos delitos 

praticados na faixa de fronteira, e reconhecendo o tráfico de pessoas como uma das 

vulnerabilidades das regiões de fronteiras, instituiu-se, em 2011, a Estratégia Nacional 

de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON) – objeto de análise da sessão 

seguinte. 

 

A ESTRATÉGIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA NAS FRONTEIRAS E 

SUAS AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS 

 

A Estratégia Nacional de Segurança Pública encontrava-se no âmbito da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), visando concentrar as 

iniciativas e os projetos para a consecução do fortalecimento da interlocução entre os 
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órgãos federais para incentivar e fomentar políticas públicas de segurança que 

combatam os ilícitos penais típicos das regiões de fronteira (BRASIL, 2012).  

A ENAFRON foi fruto das ações do Plano Estratégico de Fronteiras, criada pelo 

Decreto n. 7.496, de 8 de junho de 2011, que tinha dentre suas finalidades, conforme 

art. 3º, I, “a integração das ações de segurança pública, de controle aduaneiro e das 

Forças Armadas da União com a ação dos Estados e Municípios situados na faixa de 

fronteira”.  

Cabe salientar que a ENAFRON buscou atualizar o programa de Policiamento 

Especializado de Fronteiras, visando combater a criminalidade e os delitos que eram 

praticados na área de fronteiras (GARCIA, 2016). Desde a sua constituição, optou-se 

por uma atuação interagência, ratificando a importância de uma coordenação de 

esforços para a redução dos crimes transfronteiriços.  

Os eixos que englobaram a ENAFRON foram: i) diagnóstico, acompanhamento 

e avaliação; ii) integração sistêmica e cooperação; iii) política nacional uniforme; iv) 

inovações tecnológicas; v) política de pessoal; e vi) inteligência de segurança. Todos 

os eixos orientaram ações para que fosse executado os objetivos do Programa, e 

consequentemente, o aperfeiçoamento do Sistema de Segurança Pública na faixa de 

fronteira em estruturas de prevenção e repressão dos atos ilícitos fronteiriços 

(SANTOS, 2015).   

Inicialmente, o programa realizou um levantamento relacionado às fronteiras 

nacionais, identificando qual era o espaço de fronteira de cada estado sul-americano. 

O intuito era promover uma maior compreensão sobre a extensão territorial no qual o 

programa estava inserido. Um ponto a se destacar é que a ENAFRON teve como 

escopo combater vulnerabilidades na faixa de fronteira, que incluíram dentre outros, 

a imigração ilegal de estrangeiros pela fronteira seca e o tráfico de pessoas. Esta 

última pautada a partir das definições trazidas pela Convenção de Palermo e seus 

protocolos adicionais.  

Gadelha e Costa (2005) reconhecem as limitações do poder estatal nas áreas 

de fronteira, relacionadas principalmente, a deficiência de efetivo frente às grandes 

extensões geográficas que o país possui. Ademais, sabe-se que a fronteira é o lugar 
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onde a migração pode ocorrer, uma vez que é o espaço de passagem marcado por 

encontros e desencontros sociais e culturais.  

Para o enfrentamento de problemas na fronteira, como o tráfico de pessoas, o 

Brasil buscou uma integração e união de esforços internos.  Isso só foi possível graças 

ao reconhecimento de que o tráfico de pessoas é um crime transnacional, pois é 

“realizado em Estados distintos, e portanto, crime cujo limite não é imposto pelas 

fronteiras geográficas dos países” (BRASIL, 2013b, p. 41).  

Por causa disso, é necessário que houvesse uma cooperação entre os Estados 

para um maior enfrentamento do tráfico de pessoas nas regiões de fronteiras, tanto 

no âmbito interno quanto externo.  Assim, “os países envolvidos nas rotas do tráfico 

internacional de pessoas se caracterizam como exportadores, receptores e/ou de 

passagem de traficantes, aliciadores, outros sujeitos que compõem a rede criminosa 

e pessoas traficadas” (BRASIL, 2013b, p. 41). 

As principais responsabilidades da ENAFRON sobre a temática incluíram: a 

realização de diagnóstico do tráfico de pessoas com foco na região de fronteiras; o 

estabelecimento de postos avançados de atendimento humanizado ao migrantes e a 

capacitação de agentes locais; e a promoção de ações de cooperação jurídica 

internacional.  

No que diz respeito ao fenômeno do tráfico de pessoas nas áreas de fronteira 

seca do Brasil, a maioria dos estados fronteiriços a população não possui um bom 

nível de compreensão sobre o tráfico de pessoas (BRASIL, 2018b). Dados do 

ENAFRON, do ano de 2013, revelaram que os estados do Acre, Amapá, Amazonas, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, 

Rondônia e Santa Catarina - que fazem fronteira com outros países -  apresentaram 

um número relativamente grande de rotas de tráfico de pessoas, sendo que mais de 

um terço das ocorrências em região de fronteira (BRASIL, 2013b).  

As ações da ENAFRON nas áreas de fronteiras foram complementadas pelos 

Postos Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHMs), estabelecida 

pela Portaria n. 31, de 20 de agosto de 2009, cuja função no art. 4º, I é “implementar 

e consolidar uma metodologia de serviço de recepção a brasileiros(as) não admitidos 

ou deportados(as) nos principais pontos de entrada”. Sobre isso, importa esclarecer 
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que a implantação dependerá de um convênio entre a Secretaria Nacional de Justiça 

do Ministério da Justiça e os estados e/ou munícipios interessados.  

Houve vários problemas existentes no processo de implementação da 

ENAFRON no que tange ao tráfico de pessoas, dentre os quais, destaca-se a 

subnotificação desse crime, que ocorreram por dois motivos: as pessoas não se 

consideravam vítimas; e, muitas vezes, a pessoa traficada via o seu explorador como 

um aliado (BRASIL, 2013b). Além destes, à ausência de denúncia por parte da família 

e das vítimas, fazia com que ocorresse uma falta de informação e, consequentemente, 

a investigação desses crimes.   

O Plano Estratégico de Fronteiras, que inclui a ENAFRON, foi substituída pelo 

Programa de Proteção Integrada da Fronteira (PPIF), pelo Decreto n. 8.903, de 16 de 

novembro de 2016. Taranto (2018) afirma que a fragilidade das políticas públicas para 

a fronteira e a necessidade de uma governança centralizada para o aperfeiçoamento 

da atuação nas questões fronteiriça, contribuíram para a revogação e expedição de 

novo ato normativo. No entanto, este programa funciona até os dias atuais em todos 

os eixos da ENAFRON. 

 

CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa objetivou explanar como o Brasil tem desenvolvido ações 

no enfrentamento ao tráfico de pessoas em regiões de fronteira. Como visto, essa 

problemática coloca a pessoa traficada em situações de vulnerabilidade, uma vez que 

a ação de grupos criminosos se dá por meio de ameaça ou uso de força ou outras 

formas de coerção.  

Salienta-se que este meio de exploração é lucrativa e cada vez mais se 

intensifica, pois sua rentabilidade gera bilhões de dólares para quem dele se apropria. 

Nesse cenário, por desejar melhores condições de vida no país de destino, por vezes, 

o migrante se torna um alvo fácil.  

Ao reconhecer essa questão como um problema comum para os Estados, a 

Organização das Nações Unidas, na década de 90, buscou formas de desenvolver 

políticas transnacionais para mitigar o tráfico de pessoas. Isso acarretou na criação 
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de uma convenção internacional de âmbito global contra o crime transnacional 

(Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional), que inclui 

a repressão do tráfico de pessoas (Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e 

Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças; Protocolo Relativo 

ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea). 

No âmbito nacional, o Brasil buscou internalizar os instrumentos internacionais 

vigentes, expressando seu compromisso internacional no combate ao tráfico de 

pessoas. Complementarmente, criou Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 

de Pessoas, em 2006, que teve como consequência o desenvolvimento dos Planos 

Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, fundamentais para o 

desenvolvimento de políticas específicas nessa matéria. Além destes, enfatizou-se, 

também, o Plano Estratégico de Fronteiras que incluiu a Estratégia Nacional de 

Segurança Pública Nas Fronteiras (2011-2016). 

Vale salientar, que buscou-se dedicar atenção ao tráfico de pessoas nas áreas 

de fronteira no Brasil, especialmente na fronteira seca, por entender que por conta da 

extensão e peculiaridades culturais, políticas e econômicas, atividades lícitas e ilícitas 

ocorrem com maior facilidade. Entretanto, a falta de dados impossibilita uma análise 

mais aprofundada sobre a dimensão do problema.  

A questão do tráfico de pessoas tem sido renegada pela área acadêmica e 

poucos estudiosos tem se debruçado sobre o tema. Um dos motivos é que esse crime 

é subnotificado e isso acaba gerando uma desconfiança com o sistema de segurança 

nacional. Por vezes, as pessoas que ultrapassam as fronteiras, a partir do tráfico, são 

tidos como migrantes irregulares e ficam com medo de serem deportados ou expulsos. 

 Desse modo, a presente pesquisa tem a finalidade de subsidiar discussões 

futuras acerca de estudos sobre o papel do Brasil no enfrentamento ao tráfico de 

pessoas nas áreas de fronteira. Compreender as implicações que essa realidade 

acarreta para os atores envolvidos seja indivíduos, Estado de origem ou Estado de 

destino possibilitará que medidas e/ou políticas sejam revistas a fim de mitigar essa 

problemática. 
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FRONTEIRAS IMPOSTAS À INTEGRAÇÃO DE REFUGIADOS(AS) À 

SOCIEDADE BRASILEIRA 

 
Thiago Augusto Lima Alves90 

Renata Peixoto de Oliveira91 

 
Resumo: 
O presente texto se dedica a uma reflexão sobre a integração de refugiados(as) à 
sociedade brasileira. O trabalho abrange a própria conceituação do termo refúgio e 
evidencia uma construção histórica do arcabouço jurídico em torno da questão dos(as) 
refugiados(as) em nosso país, para, finalmente, apresentar a situação dos(as) 
refugiados(as), dentre a categoria migrantes, na sociedade brasileira. É importante 
ressaltar que as migrações se tornaram elemento central para o entendimento de uma 
crise civilizacional contemporânea e nos fazem repensar a noção de fronteiras. Ao 
romper os limites físicos de seus Estados, mas respondendo também a lógicas e 
dinâmicas que superam as fronteiras políticas – as quais são abstratas –, seja por 
crises também outras, como a ambiental, os(as) refugiados(as) se deparam com 
fronteiras para sua inserção e integração em seus países de destino. 
 
Palavras-chave: Refúgio; Migrações; Brasil. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A migração é um fenômeno universal que cresce em número e complexidade, 

desafiando os instrumentos legais e institucionais vigentes. Quando o Estado não 

oferece meios de sobrevivência digna e segura, a sociedade busca formas de reação; 

a mobilidade humana é uma dessas formas de resistência. Atualmente, apesar das 

evoluções sociais, o mundo ainda se depara com os grandes êxodos, muitos dos quais 

se justificam pelos mesmos motivos daqueles já ocorridos há centenas de anos.  

O relatório World Migration Report 2020, publicado pela Organização 

Internacional para as Migrações – OIM, estimou a existência de 272 milhões de 

migrantes internacionais no mundo em 2019, o que corresponde a 3,5% da população 

mundial. Ainda de acordo com o documento, 41 milhões de pessoas estão 
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internamente deslocadas e outras quase 26 milhões de pessoas são refugiadas. Já o 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR (2020) divulgou que 

existem 41,3 milhões de deslocados(as) internos(as), 25,9 milhões de refugiados(as) 

e 3,5 milhões de solicitantes de refúgio. O ACNUR concluiu ainda que o número de 

refugiados(as) cresceu mais de 50% nos últimos 10 anos e que 52% deles(as) são 

crianças. O documento revelou que 57% dos refugiados(as) do mundo são da Síria, 

do Afeganistão e do Sudão do Sul; os três países que mais acolhem são Turquia, 

Paquistão e Uganda. 

No continente americano, as migrações também são um fenômeno observável, 

tendo despertado a atenção o aumento do fluxo migratório para os Estados Unidos da 

América, principalmente originado do chamado triângulo norte, passando pelo México, 

até atingir a fronteira sul. O debate sobre a construção do Muro de Trump (atual 

presidente dos EUA) gerou polêmicas e deu visibilidade ao tema. Na América do Sul, 

de modo específico, as migrações passaram a ser observadas a partir do terremoto 

haitiano (2010) e do incremento do fluxo migratório de trabalhadores(as) de países 

andinos: precisamente, peruanos(as) para o Chile e bolivianos(as) para o Brasil.  

Na sequência, um novo fluxo migratório tornou-se notório a partir da guerra na 

Síria e da primavera árabe de 2011, além do aprofundamento da crise venezuelana 

durante o governo de Nicolás Maduro. O Brasil, que entre o século XlX e o início do 

século XX, recebeu um contingente considerável de imigrantes europeus, como 

italianos e alemães, e japoneses (apenas para destacar as comunidades de mais 

destaque) passa, no século XXl, a receber outro tipo de fluxo migratório e um número 

considerável de pessoas na categoria de refugiados(as). Nesse contexto, o objetivo 

geral do trabalho é refletir sobre o processo de integração local dos(as) refugiados(as) 

no Brasil.  

A incursão metodológica que possibilita a realização desta investigação será 

direcionada por abordagens de pesquisa qualitativa e por método dedutivo. O 

procedimento metodológico é bibliográfico e documental, já que será feito a partir do 

levantamento de referências teóricas e documentos oficiais já analisados e 

publicados.  
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BRASIL COMO DESTINO DE REFÚGIO 

 

Os(as) refugiados(as) são considerados(as) migrantes internacionais 

forçados(as), que cruzam as fronteiras nacionais de seus países de origem em busca 

de proteção. De acordo com a definição do ACNUR, são aqueles(as) que estão fora 

de seu país de origem devido a temores bem fundamentados em um histórico de 

perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um 

determinado grupo social ou a opinião política, como também devido à violência 

generalizada, grave violação dos direitos humanos e conflitos internos; não podem ou 

não querem, portanto, voltar a seu país de origem porque não contam com proteção 

estatal.  

No Brasil, de acordo com a Lei nº 9.474/97, que estabeleceu o Estatuto dos 

Refugiados, o entendimento sobre o indivíduo refugiado se apresenta da seguinte 

maneira: 

 
 
Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: I - devido a 
fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país 
de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; 
II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua 
residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das 
circunstâncias descritas no inciso anterior; III - devido a grave e generalizada 
violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade 
para buscar refúgio em outro país. 

 
 

O debate sobre os movimentos de refugiados(as) impacta não apenas os 

Estados-nação, como também as relações internacionais, considerando que as 

migrações internacionais se desenvolvem entre Estados soberanos, organizados em 

um sistema internacional. Esses deslocamentos operam a transferência de um 

indivíduo sob a jurisdição de um Estado para a de outro, o que gera mudança no 

pertencimento a uma comunidade política, conforme Emma Haddad (2008). É em 

função desses impactos que este se torna um tema fundamental para as relações 

internacionais e para o estudo de nossas sociedades contemporâneas. 

Haddad (2008) entende que a categoria dos(as) refugiados(as) se define com 

referência ao Estado e não existiria sem o conceito de soberania e sem a relação 
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entre Estado, cidadania e território. De um lado, a existência do sistema estatal, 

assentada na soberania, é o que torna inteligível a categoria dos(as) refugiados(as); 

de outro, a prática de proteger, solucionar, incluir e excluir os(as) refugiados(as) é o 

que contribui para reafirmar a soberania e o sistema estatal, reproduzindo essa 

relação.  

A questão migratória se tornou um tema central para as relações internacionais 

contemporâneas. Pensar o Estado em meio a um processo acirrado de globalização, 

com a emergência de temas que se tornam parte de uma agenda transnacional e 

cujos impactos interferem e sobrepassam as fronteiras estabelecidas de modo 

artificial no processo de construção do moderno sistema de estados, induz à reflexão 

sobre as bases da política contemporânea, anteriormente fundadas nas construções 

de identidades, consolidadas na ideia de pertencimento a um projeto de nação. Dessa 

forma, a situação de quem se refugia é carregada de subjetividades que vão muito 

mais além do aparato legal, mas implicam um olhar sobre a alteridade, a identidade, 

o pertencimento. 

O que alicerça, portanto, o acolhimento de refugiados(as) pelos Estados aborda 

a fronteira erguida entre inclusão e exclusão, admissão e rejeição, indivíduos ou 

grupos desejáveis e indesejáveis; ao mesmo tempo, enseja vulnerabilidade, 

indefinição e incerteza a esses migrantes internacionais forçados. Tal fronteira separa 

aqueles(as) que serão inseridos(as) na ordem social, cultural, econômica e política 

estatal, aqueles que terão direito a ter direitos, dos(as) que não serão 

contemplados(as) (NYERS, 2005).  

Os(as) refugiados(as) são vistos como outsiders, uma vez que vêm de fora; são 

estrangeiros(as), por não pertencerem à nação, por serem estranhos(as) aos códigos 

compartilhados e informados pela identidade cultural, social, étnica, religiosa, 

linguística da comunidade de destino (BAUMAN – SAYAD, 2005 – 2008). 

A construção da definição jurídica e política de refugiado(a) remonta ao 

contexto da Europa do pós-guerra. A partir da Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados de 1951, cunhou-se o termo refugiado(a) como aquele(a) que possui 

fundado temor de perseguição por razões de raça, religião, nacionalidade, filiação em 

certo grupo social ou por opiniões políticas. 
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A decisão do Estado de reconhecer e receber refugiados(as) envolve múltiplos 

e complexos fatores, os quais abarcam tanto política externa como doméstica. O país 

receptor pode utilizar o acolhimento de refugiados(as) como instrumento para 

deslegitimar o país de origem, ao rotulá-lo como perseguidor, repressor ou violador 

de direitos humanos (MOREIRA, 2014). Pode favorecer a entrada de refugiados(as) 

de determinadas origens, em virtude de questões sociais, étnicas, culturais, políticas 

ou econômicas, em detrimento de outras, e/ou perceber a presença dos(as) 

refugiados(as), sobretudo em grande contingente, como pesado encargo 

socioeconômico ou como ameaça à segurança ou à identidade nacional (MOREIRA, 2014). 

A construção da definição jurídica e política de refugiado(a) remonta ao 

contexto da Europa do pós-guerra. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a 

ratificar, no ano de 1960, a Convenção Internacional de 1951, relativa ao Estatuto do 

Refugiado. Em razão das limitações, temporais e geográficas, evidenciadas na 

referida Convenção, foi estabelecido, em 1967, o Protocolo sobre o Estatuto dos 

Refugiados, que propositava alcance mais amplo à definição do termo “refugiado”. Tal 

documento foi assinado pelo Brasil no ano de 1972.  

Posteriormente, o País assinou a Declaração de Cartagena, de 1984, um 

documento regional que influenciou a associação entre o conceito de refúgio e o de 

direitos humanos, especificamente o de direito humanitário na América Latina. É 

fundamental ressaltar que essa discussão nasce no ordenamento jurídico brasileiro 

em meio ao regime ditatorial, quando milhares de cidadãos e cidadãs brasileiros(as) 

saíram do país em busca de asilo político, exilando-se no exterior por razões político-

ideológicas.  

O passo decisivo aconteceu sob um regime democrático, considerando-se que 

o marco migratório brasileiro se baseia, essencialmente, na Constituição da República 

Federativa do Brasil (CRFB/88) e nas Leis nº 9.474, de 1997, e nº 13.445, de 2017. A 

legislação brasileira foi considerada importante pelo ACNUR por tratar da proteção 

aos refugiados(as) e por ser referência para os demais países da América do Sul. 
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Sobre o assunto, Antônio de Aguiar Patriota (2017, p. 173, tradução nossa92) explica 

que: 

 
 
O Brasil atribui grande prioridade à proteção de migrantes, refugiados e 
pessoas impedidas de receber dinheiro. É parte da Convenção sobre 
Refugiados de 1951 e seu Protocolo de 1967, da Convenção de Apátridas de 
1954 e da Convenção de 1961 sobre a Redução da Apatridia, e submeteu a 
adesão à Convenção sobre os Direitos dos Trabalhadores Migrantes para 
Aprovação do Congresso. 
 
 

O procedimento para a solicitação e a concessão do refúgio no Brasil, 

resumidamente, acontece da seguinte forma: primeiramente, solicita-se a condição de 

refugiado(a) à Polícia Federal nas fronteiras; a análise do pedido é realizada pela 

Cáritas Arquidiocesanas; a seguir, a decisão é proferida, em primeira instância, pelo 

Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE; dessa decisão, caso seja negado o 

reconhecimento do status de refugiado(a), abre-se outra fase, que é o recurso cabível 

da decisão negativa do CONARE para o Ministro da Justiça, que decidirá em último 

grau de recurso. 

A CRFB/8893, em seu artigo 1º, aborda os fundamentos que constituem o 

Estado Democrático de Direito, como a dignidade da pessoa humana. Já o artigo 3º 

revela que, entre os objetivos fundamentais do Brasil, estão os de “[...] construir uma 

sociedade livre, justa e solidária” e de “[...] promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”. O artigo 4º idealiza a existência de um país integrado com a 

comunidade internacional, o qual colabore para o desenvolvimento das outras nações 

e para o fortalecimento dos direitos humanos: 

 
 

 
92 Texto original: “Brazil attaches great priority to the protection of migrants, refugees and stateless 
persons. It is party to the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol, to the 1954 Convention on 
Stateless Persons and to the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness, and has submitted 
the accession to the Convention on the Rights of Migrant Workers for Congressional approval”. 
93 A Constituição deveria ser um símbolo de repactuação social e democrática do País, porém, seus 
princípios constitucionais confrontavam com o legado autoritário que a Lei nº 6.815/80 havia trazido 
dos anos de opressão vividos pelo Brasil. O tema é complexo, mas, durante 37 anos, a referida lei 
(fundamentada no paradigma da segurança nacional e da proteção ao mercado de trabalho interno) 
produziu efeitos no ordenamento jurídico brasileiro até, finalmente, ser revogada pela Lei nº 13.445/17. 
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No esforço de reconstrução dos direitos humanos do Pós-Guerra, há, de um 
lado, a emergência do Direito Internacional dos Direitos Humanos, e, de 
outro, a emergência da nova feição do Direito Constitucional ocidental, aberto 
a princípios e a valores, com ênfase no valor da dignidade humana. Por sua 
vez, no âmbito do Direito Constitucional ocidental, testemunha-se a 
elaboração de textos constitucionais abertos a princípios, dotados de elevada 
carga axiológica, com destaque ao valor da dignidade humana (PIOVESAN, 
2017, p. 353 e 354). 

 
 

O texto da CRFB/88 não discorre expressamente sobre os(as) refugiados(as), 

mas estes(as) estão inseridos(as) no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, inciso III, CRFB/88), na prevalência dos direitos humanos e na concessão de asilo 

político (art. 4º, incisos II e X, CRFB/88). Além desses dispositivos, existe o artigo 5º, 

o qual assegura que “[...] todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade”. Segundo Jubilut (2007, p. 181),  

 
 
Com base nesses princípios, pode-se afirmar que os alicerces da concessão 
do refúgio, vertente dos direitos humanos e espécie do direito de asilo, são 
expressamente assegurados pela Constituição Federal de 1988, sendo ainda 
elevados à categoria de princípios de nossa ordem jurídica. Sendo assim, a 
Constituição Federal de 1988 estabelece, ainda que indiretamente, os 
fundamentos legais para a aplicação do instituto do refúgio pelo ordenamento 
jurídico brasileiro. 
 
 

Nesse sentido, além de obrigar o Brasil a zelar pelos direitos humanos e a 

respeitá-los, a concessão do refúgio seria uma forma de efetivação dos dispositivos 

constitucionais, de modo que os princípios estariam sendo cumpridos e a igualdade 

estaria assegurada, o que gera segurança jurídica sobre o tema. É importante 

salientar que o(a) refugiado(a), uma vez reconhecido(a) pelo País, goza de igualdade 

perante os(as) brasileiros(as) natos(as) e naturalizados(as), uma vez que é 

detentor(a) dos direitos sociais preceituados pelo artigo 6º da CRFB/88, mas não tem 

direito de votar nem de ser votado(a), o que incita uma complexa e necessária 

discussão sobre sua cidadania. 

O Brasil, em 1997, estabeleceu uma lei específica para os(as) refugiados(as): 

a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, que estabeleceu os critérios para se atribuir o 

status de refugiado(a) e que também determinou o procedimento para o devido 
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reconhecimento dessa condição. A lei é responsável pela criação do CONARE, órgão 

administrativo que trata do tema no país. 

A Lei nº 9.474/97 foi produzida a partir do Programa Nacional de Direitos 

Humanos, de 1996, e elaborada pelo governo brasileiro em conjunto com o ACNUR 

(PNDH, 1996). A referida legislação é conhecida como umas das mais avançadas do 

mundo e é pioneira na América Latina, “[...] sendo usada como parâmetro para 

inúmeros outros países, pois traz uma ampla abordagem de situações que 

caracterizam o status de refugiado” (PEREIRA, 2004, p. 36).  

Apesar de ser considerada uma legislação importante em âmbito internacional, 

ainda não é tão avançada quanto legislações como a do México e a da Argentina, pois 

nesses países a legislação específica para os(as) refugiados(as) abrange a questão 

de gênero como fundamento de perseguição e de concessão do refúgio. Para Helisane 

Mahlke (2017, p. 01),  

 
 
A anacrônica estrutura de proteção ainda continua a mesma do período que 
sucedeu as duas Guerras Mundiais, caracterizada pela fragmentação da 
interpretação normativa; pela fraca institucionalização; e pela apropriação do 
direito ao refúgio pela agenda de política externa dos Estados. [...] Tem-se 
um modelo de proteção aos refugiados totalmente dependente de iniciativas 
nacionais. Com essa estrutura, o poder de decisão sobre o status do 
refugiado acaba por se converter em domínio do Estado e segue, 
previsivelmente, os interesses por ele definidos, frequentemente em 
detrimento dos direitos daqueles aos quais deveria proteger. 

 
 

Em relação às causas que motivam a fuga, estas são de difícil solução e podem se perpetuar 

por anos, por isso foram estabelecidas as soluções duradoras, capazes de conferir ao refugiado(a) a 

possibilidade de viver dignamente e em segurança, mesmo em situações de vulnerabilidades. O 

ACNUR conceitua as soluções duradouras como três iniciativas – repatriação voluntária94, 

reassentamento solidário95 e integração local96 –, que fazem parte do compromisso assumido pelo 

Brasil ao assinar a Convenção de 1951, positivado pela Lei nº 9474/97. 

O Brasil tem sido um país bastante procurado por indivíduos em situação de refúgio. Sempre 

considerado por sua diversidade cultural e composição multiétnica, o país foi edificando sua identidade 

a partir de ideias como “democracia racial” e “homem cordial”, presentes nos debates propostos, 

 
94 A repatriação voluntária é o retorno seguro ao país de origem, segundo a vontade e conveniência 
do(a) refugiado(a). 
95 O reassentamento solidário é a transferência de refugiados(as) a um terceiro país seguro realizada 
mediante acordo entre o país e o ACNUR. 
96 A integração local é o objeto desta pesquisa e será abordada mais adiante. 
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respectivamente, pelos antropólogos Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, pensadores do 

Brasil e da formação da sociedade brasileira.  

A sociedade brasileira, contudo, também é uma das mais violentas do mundo, e essa violência 

é parte inerente do nosso processo de colonização, o qual gerou práticas e dinâmicas excludentes, 

elitistas e pautadas na construção do projeto colonial e modernizador europeu que incluía a escravidão 

e, dessa forma, a sujeição de outros indivíduos e povos, cuja cultura foi sublimada e cujos corpos foram 

objetificados.  

Ao passo que o Brasil se negava enquanto fruto da diáspora africana e do genocídio indígena, 

construía para si, como projeto de nação insurgente e de república recém-fundada, a ideia de uma 

nação mestiça, fruto do encontro de raças originais que levariam à construção de uma espécie de nova 

raça cósmica, debate bastante consolidado nas ciências sociais brasileiras.  

Os imigrantes europeus foram aos poucos se adaptando às paisagens e construindo novas 

comunidades no Sul do país. Os que migraram do Japão foram garantindo sua integração no Paraná 

e em São Paulo e os árabes já se faziam presentes até no imaginário popular, por meio da figura do 

mascate, o comerciante. Estes dominaram a península ibérica e sua presença e influência cultural e 

gastronômica foi sendo paulatinamente sentida e naturalizada. 

O movimento migratório recente, que marca as primeiras décadas do século XX, no entanto, 

revela conotações e elementos distintos. Haitianos(as), venezuelanos(as), sírios(as), entre outros 

povos passaram a solicitar o visto de refugiado(a) ao Brasil.  

Essas comunidades são recentes, sem histórico passado, estigmatizadas pela imagem 

internacionalmente construída de seus países, elementos que as fazem enfrentar as barreiras 

religiosas e linguísticas em um país que viu emergir, justamente ao longo da última década, o 

crescimento das forças conservadoras e da simpatia a movimentos protofascistas, que consistem em 

uma menor adesão ao regime democrático, ao Estado democrático de direito e à defesa dos direitos 

humanos.  

Os elementos e dinâmicas sociopolíticas que marcam a sociedade brasileira na atualidade 

também respondem a aspectos econômicos, como a crise mundial de 2008. A partir de então, como 

um fenômeno global, em meio a um período de recessão econômica e de aumento do desemprego, 

os(as) nacionais de diferentes países passaram a ressentir a entrada de migrantes, temendo perderem 

postos de trabalho e considerando, através das visões estigmatizadas, xenófobas e racistas, o potencial 

aumento da violência e pressão sobre serviços públicos já escassos e de baixa qualidade e a 

possibilidade de verem sua qualidade de vida diminuir pelo imaginário da competição com aquele(a) 

que chega.  

Outro aspecto fundamental desse fenômeno é também seu componente cultural e moral, já 

que em termos valorativos a emergência da extrema direita e de forças conservadoras implica menos 

tolerância com o diferente, por questões de orientação sexual, questões linguísticas, culturais, raciais 

e religiosas.  
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O Brasil apresentou avanços em termos legais e jurídicos para o recebimento de migrantes e, 

em especial, refugiados(as), mas, na última década, sofreu um considerável retrocesso democrático 

que não se reflete tão somente no posicionamento político-ideológico de governantes, mas em uma 

cultura democrática que se deteriorou consideravelmente, contribuindo para um ambiente mais hostil, 

menos cordial, mais individualista, tribal, polarizado e radicalizado. 

 

A INSERÇÃO E A INTEGRAÇÃO DE REFUGIADOS(AS) NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

A integração é uma das formas de solucionar o problema do(a) refugiado(a) e, 

para Karen Jacobsen (2001), a integração local pode ser mais ou menos difícil a 

depender da situação política e/ou econômica do país de acolhimento. O termo 

“integração local” é considerado vago. Para a literatura, a expressão faz referência ao 

processo que se desenvolve quando o(a) refugiado(a) passa a interagir em novo 

contexto no país receptivo. O Estatuto do Refugiado, no capítulo sobre integração, 

apresenta a seguinte redação: 

 
 
Art. 43. No exercício de seus direitos e deveres, a condição atípica dos 
refugiados deverá ser considerada quando da necessidade da apresentação 
de documentos emitidos por seus países de origem ou por suas 
representações diplomáticas e consulares. Art. 44. O reconhecimento de 
certificados e diplomas, os requisitos para a obtenção da condição de 
residente e o ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis deverão 
ser facilitados, levando-se em consideração a situação desfavorável 
vivenciada pelos refugiados. 
 
 

O “conceito” referido no Estatuto do Refugiado em nada esclarece e/ou ajuda 

a resolver o problema de integrar esses indivíduos. O Estatuto também não menciona 

políticas públicas de integração e não aborda os elementos necessários para efetivar 

tal termo. Esse assunto fica sem previsão legal adequada e por isso sua execução 

fica dependente de políticas específicas de governos, os quais não garantem 

organicidade.  

O conceito de integração, portanto, fica a cargo da literatura. Jeff Crisp (2004) 

entende que o(a) refugiado(a) não precisa abandonar sua própria cultura. A ideia é 

que nacionais e estrangeiros(as) possam ajustar seus comportamentos e atitudes 

entre si, demandando esforço dos(as) nacionais para entender o diferente e o direito 

do(a) refugiado(a) de preservar seu repertório cultural de origem. O autor destaca a 
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multidimensionalidade da integração local que, para ele, possui três dimensões: 

dimensão legal, que serve para garantir direitos no país acolhedor; dimensão 

econômica, para que o(a) refugiado(a) possa ter uma vida economicamente viável e 

autônoma; e dimensão sociocultural, por meio da qual se preserva a tranquilidade 

do(a) refugiado(a) de viver em uma sociedade sem o risco/temor de sofrer 

discriminação ou exploração (CRISP, 2004). 

Mahlke (2017, p. 244) adverte que a “integração não deve ser confundida com 

‘assimilação’, uma vez que ao refugiado não deve ser exigido que abandone sua 

cultura e identidade para compor indistintamente a sociedade local”, mas que seja 

permitido viver em um ambiente plural. Para Tom Kuhlman (1991), a integração é o 

processo mediante o qual os(as) refugiados(as) mantêm sua própria identidade, mas 

se tornam parte da sociedade acolhedora à medida que podem conviver com a 

população local de modo aceitável. 

Os autores Ager e Strang (2008) concebem a integração como um processo 

dialético entre refugiados(as) e sociedade receptora. Para eles, os elementos centrais 

desse grupo se referem à aquisição e acesso a emprego, moradia, educação e saúde; 

à cidadania e a direitos; e a processos de relações sociais com grupos dentro da 

comunidade receptora, tornando-se crucial identificar também as barreiras estruturais 

a essas relações em função da língua, da cultura e do ambiente local.  

Tal abordagem concebe a integração como via de mão dupla, a qual supõe 

adaptação não apenas do(a) recém-chegado(a), como também da sociedade 

receptora. Isso implica mudança em termos de valores, normas, comportamentos 

tanto para os (as) refugiados(as) quanto para os membros da comunidade local. Ao 

mesmo tempo, faz-se necessário propiciar o acesso a serviços e oportunidades de 

empregos, assim como a aceitação dos(as) refugiados(as) em termos de interação 

social e aquisição de direitos, inclusive políticos. Essa visão se opõe àquela voltada 

para assimilação, mediante a qual se espera que os(as) refugiados(as) descartem sua 

cultura, tradição, língua de origem, devendo se integrar na sociedade receptora sem 

qualquer acomodação recíproca (MOREIRA, 2014). 

No caso do Brasil, é necessário vencer a falta de estrutura para o acolhimento. 

O recente aumento do fluxo de refugiados(as) gerou uma demanda de ampliação ou 
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criação de infraestrutura. Atualmente, esse problema fica sob a responsabilidade dos 

municípios, mas nem todos têm condições de arcar com essas políticas de 

acolhimento sem a ajuda dos Estados e da União. A cidade de São Paulo, de acordo 

com Silva e Fernandes (2018), foi a precursora do ato de criar instituições para acolher 

os(as) refugiados(as). Porém, outras cidades – que também recebem muitos(as) 

refugiados(as) –, como Belo Horizonte, Brasília, Criciúma e Caxias de Sul, não 

possuem um serviço exclusivo para recepção desses indivíduos. 

Os(as) refugiados(as) podem solicitar que um albergue público os(as) receba, 

no entanto, esses locais estão atendendo a população em situação de rua. São duas 

populações com vulnerabilidade, mas que necessitam de cuidados diferenciados, 

tendo em vista suas características peculiares. Como o poder público não tem 

estrutura para acolhimento nem planos arrojados de integração para os(as) 

refugiados(as), fica sob a responsabilidade da sociedade civil, de instituições 

religiosas, ONGs e associações de refugiados(as) fazer esse trabalho. Em pesquisa 

realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2015), em parceria 

com o Ministério da Justiça, alguns gargalos sobre o processo de integração foram 

revelados:  

 
 
No contexto nacional, e conjugando-se os dados obtidos em todas as 
entrevistas e questionários, conseguiu-se traçar um perfil geral dos imigrantes 
no Brasil, bem como verificar que: a) há violações de seus direitos humanos, 
b) há vários obstáculos de acesso a direitos e serviços, c) não há diretrizes 
centralizadas de atendimento a imigrantes, e d) que os imigrantes não têm 
conhecimento de ações para a melhoria de sua proteção no Brasil (IPEA, 
2015). 
 
 

Apesar da Lei nº 9.474/97 determinar que os(as) refugiados(as) em solo 

brasileiro devem estar sujeitos(as) aos mesmos direitos e deveres dos(as) nacionais, 

várias dificuldades são percebidas, como a barreira do idioma, a falta de 

documentação solicitada, a existência de requisitos e exigências para a inclusão em 

programas sociais e/ou de créditos, conforme afirma Mahlke (2017). Os gráficos 

abaixo foram feitos pelo IPEA (2015) e demonstram os problemas vivenciados pelos 

grupos de refugiados(as): 
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Ainda de acordo com a pesquisa do IPEA (2015), a partir da perspectiva das 

instituições, as dificuldades dos(as) imigrantes são maiores do que as da população 

nacional, o que pode ser entendido como discriminação e/ou vulnerabilidade 

específica dos(as) imigrantes. 

 
97 IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Migrantes, apátridas e refugiados: subsídios para 
o aperfeiçoamento de acesso a serviços, direitos e políticas públicas no Brasil. Brasília. Série Pensando 
o Direito, n. 57, 2015. Disponível em: http://pensando.mj.gov.br/wp-
content/uploads/2015/12/PoD_57_Liliana_web3.pdf. 

http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2015/12/PoD_57_Liliana_web3.pdf
http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2015/12/PoD_57_Liliana_web3.pdf
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A pesquisa realizada pelo IPEA (2015) é uma comprovação de que a integração 

enfrenta dificuldades para ser efetivada. Não obstante, como explica Mahlke (2017, p. 

244), “todos esses obstáculos podem ser resumidos em um único problema: a falta 

de uma estrutura de acolhimento adequada, acompanhada de políticas públicas 

direcionadas para a população refugiada”. A igualdade para todos(as) apresentada 

pela CRFB/88 refere-se à igualdade de direitos e oportunidades e, para isso ocorrer, 

é necessário considerar a condição especial dos(as) refugiados(as) e promover ações 

para que essa igualdade seja atingida (Mahlke, 2017). 

A população migrante e, em especial, refugiada já enfrenta as barreiras 

linguísticas e, muitas vezes, não conta com uma rede de apoio em seu novo país. Seu 

ponto de partida já é consideravelmente mais desafiador. Constata-se a existência de 

novas e distintas fronteiras para uma efetiva integração em uma nova sociedade. Os 

desafios culturais impostos pelo idioma e a dificuldade de acesso ao mercado de 

trabalho e a serviços, conforme vislumbrado no gráfico 1, também podem ser 

considerados efeitos de uma investida discriminatória, segregacionista, que impede a 

integração de refugiados(as) à sociedade brasileira. 

 
98 IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Migrantes, apátridas e refugiados: subsídios para 
o aperfeiçoamento de acesso a serviços, direitos e políticas públicas no Brasil. Brasília. Série Pensando 
o Direito, n. 57, 2015. Disponível em: http://pensando.mj.gov.br/wp-
content/uploads/2015/12/PoD_57_Liliana_web3.pdf. 

http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2015/12/PoD_57_Liliana_web3.pdf
http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2015/12/PoD_57_Liliana_web3.pdf
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CONCLUSÃO 

 

Este breve texto buscou concentrar-se nas dificuldades e nos dilemas 

vivenciados por migrantes refugiados(as) no Brasil. Foi possível perceber que, apesar 

dos avanços legais importantes, as fronteiras a serem cruzadas ainda são 

consideráveis de acordo com a problemática que envolve a integração desses 

indivíduos à sociedade brasileira. A inclusão social, a equidade e a observação dos 

direitos humanos, no sentido da percepção da dignidade da pessoa humana para 

relações interpessoais mais horizontais e solidárias, ainda merecem ser objeto de 

políticas públicas específicas, as quais visem a essas populações em condição de 

vulnerabilidade.  
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HOSPITALIDAD MÁS ALLÁ DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS  

Y LOS DECRETOS 

 
Ariel Lugo99  

 
Resumo: 
Em 2017, por decreto de necessidade e urgência (70/2017), foram alteradas a Lei das 
Migrações 25.872 e a Lei da Cidadania e Nacionalidade (N ° 346, 13/13). Esse decreto 
colocou os migrantes em uma posição no mínimo incômoda pelo fato de exigir que os 
migrantes que não têm sentença sejam enviados aos seus locais de origem, entre 
outras questões altamente discutíveis. Nesse sentido, este texto busca investigar a 
relação entre a hospitalidade, a partir da proposta de Derrida, que entra em jogo no 
que diz respeito ao migrante por meio desse decreto e as práticas políticas que 
levaram à sua emissão. 
 
Palavras-chave: Migração, hospitalidade, decreto. 
 

En un mundo en continuo crecimiento con el proceso de globalización cada vez 

más presente y los procesos migratorios a los que ellos dan lugar debido a la 

búsqueda de un futuro mejor con mayor ingreso económico, con una tranquilidad que 

es difícil de hallar en los países belicosos, con un sitio diferente que otorgue un lugar 

para vivir que se transforme en un hogar. En los momentos actuales de la humanidad, 

las relaciones con el otro se ven signadas por sentimientos y experiencias de 

hostilidad, por el conflicto, por el aislamiento y la soledad y el debilitamiento de 

vínculos reales y desinteresados. Los resentimientos y desconfianza entre grupos, las 

rivalidades y agresiones y la dificultad de las relaciones interculturales abren el desafío 

de la búsqueda de criterios éticamente sostenibles, con talante crítico, justificables 

racionalmente, para poder convivir con el otro distinto, que permitan la tolerancia 

mutua, el respeto y la aceptación de las diferencias; asumiendo actitudes que acepten 

los distintos horizontes desde los cuales las personas comprenden el mundo, sin que 

se invisibilice al otro por la indiferencia y desinterés. Por ello, se presenta como 

urgente repensar las estructuras que sustentan a la hospitalidad, la extranjería y la 

consideración del otro, para poder construir una visión política que permita convivir sin 

 
99 Magister en Ciencias Sociales y Humanas con orientación en Filosofía Social y Política (UNQ), 
Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Católica de las Misiones, Universidad Católica de 
Salta, arielhlugo@hotmail.com  
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que medien juicios infundados sobre el extranjero. Hoy en día es innegable la 

presencia en un número cada vez más creciente de personas que buscan continuar 

sus vidas en lugares diferentes a los que los vieron nacer, ya sean por las causas que 

sean, esos procesos se producen y es necesario comprender cómo funciona esa 

convivencia con los que reciben a los extranjeros, si se muestran hospitalarios o sólo 

es un gesto indiferente hacia el otro, cómo se generan determinados estereotipos en 

base a la ignorancia o la sedimentación de una idea de securitista con respecto a los 

nacionales y delictiva de los extranjeros, esa idea desgastada de soberanía nacional 

que se intenta restituir por intermedio de decretos acusatorios. Ese es el caso que 

veremos.  

En enero de 2017 el actual gobierno por Decreto de Necesidad y Urgencia 

(70/2017) modifica la Ley de Migraciones 25.872 y la Ley 346 (de Ciudadanía y 

Nacionalidad) 13/13. En el mismo se acotan los plazos para la definición de expulsión 

de extranjeros con antecedentes penales, como también se torna más rígido en el 

permiso de permanencia e ingreso al país con los extranjeros que posean 

antecedentes de algún ilícito.  

Calificado el mencionado decreto como una regresión en materia migratoria 

(GARCÍA, 2017; ROCA, 2018), ya que la ley del 2003 y reglamentada siete años 

después significaba un importante avance a la anterior ley N° 22.439 conocida como 

“Ley Videla” y se erigía en referencia internacional en materia migratoria.  

Este contexto puso en cuestión la postura de una política hospitalaria hacia los 

extranjeros que se vieron privados de ciertos derechos que se habían conquistados 

con los gobiernos anteriores, ahora se tiende a asociar extranjería con ilícito. De los 

30 puntos del actual DNU todos son cuestionables y aportan confusión en las 

cuestiones que, en teoría, intentan responder.  

Para Creswell (2006) las movilidades son prácticas que se constituyen 

discursivamente atravesadas por construcciones morales y estéticas que van 

configurando las experiencias de movilidad o migración. En ese sentido, no puede 

pensarse una ley, en ese caso un decreto, alejada de los posicionamientos éticos y 

morales que la sustentan. Se podría cuestionar si ese decreto es necesariamente 

urgente o es el posicionamiento político de un grupo de la sociedad o una estrategia 
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política para captar la adhesión de un sector de la sociedad. Las suposiciones podrían 

multiplicarse indefinidamente, pero el hecho es que el decreto, más allá que no haya 

tenido su debida discusión y tratamiento, fue pensado, redactado y aprobado por un 

grupo que considera que esa es la política adecuada a seguir. Asimismo, como 

plantea Penchaszadeh y García (2003)  

 
 
“…la criminalización de las migraciones y la construcción de los extranjeros 
como enemigos y amenazas del orden público ponen en marcha una de las 
pocas dimensiones resilientes de la soberanía estatal: la figuración de un 
adentro y un afuera, de una frontera, mediante el endurecimiento de los 
controles de ingreso y permanencia y la facilitación de las expulsiones.” (p. 
93)  
 

 

El decreto sería un intento desesperado por sostener una soberanía que se 

muestra decadente y la que las medidas restrictivas, en apariencia, lo reivindicarían. 

La vinculación de extranjería y delito lleva al reforzamiento de medidas que atentan 

contra los derechos de los migrantes con la excusa de la seguridad nacional 

(PENCHASZADEH y GARCÍA, 2003, p. 93), lo que permite, como es sabido, el 

ocultamiento de problemas y la focalización en la construcción de una identidad 

nacional que defiende los intereses de los nativos.  

De lo anterior surge la necesidad y urgencia de repensar, más allá de la Ley y 

el DNU, los posicionamientos políticos que se poseen sobre la extranjería y 

hospitalidad a fin de poner en cuestión las estructuras políticas que sustentan dichas 

prácticas políticas. 

 

HOSPITALIDAD(ES) 

 

Las relaciones-tensiones entre los que otorgan y reciben hospitalidad pasan 

por diferentes “etapas” desde el abierto rechazo a la apertura incondicional, pero ellas 

se sustentan, muchas veces, en el posicionamiento político que posee un gobierno y 

que permite que afloren esas tensiones en mayor o menor medida de acuerdo a las 

medidas que se toman. Es así, que a partir del 2017 luego del DNU 70/2017 se hayan 

evidenciado muestras de abierta repulsa hacia los extranjeros (El caso de Vanessa 

Gómez Cueva, Medrano Viteri y Zegers, etc.). En este contexto actual de la Argentina 
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se presenta como urgente repensar las estructuras políticas que sustentan la 

hospitalidad y la extranjería, para poder construir una visión política que permita 

convivir sin que medien juicios infundados sobre el extranjero.  

La provincia de Misiones ocupa un lugar estratégico para el tópico a investigar, 

es así que se radicaron definitivamente 6.351 personas entre el 2016-17 siendo la 

sexta provincia del país según datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Entre 

el 2011-15 se habían radicado 8.251 extranjeros de los cuales cerca del 80% eran 

paraguayos y un 12,5% eran brasileños. Este flujo migratorio de extranjero no se 

observa al interior, es decir es la segunda provincia con menor residencia de 

argentinos llegados de otros puntos del país (7,2%). 

Bidaseca (2012) en su investigación sobre el movimiento sin tierra en Misiones 

sostiene que se utiliza la figura del extranjero para con los propios ciudadanos como 

forma de exclusión.  

 
 
Se usa el artilugio del miedo al extranjero, a una multitud extraña en 
movimiento, desterritorializada con la finalidad de mantener el orden social… 
Los parámetros de racialización de las cualidades del “extranjero” acaban 
empleándose para justificar la exclusión y la desciudadanización de los 
propios con nacionales.” (p. 74)  
 

 

De allí, la importancia de un análisis político de esa “xenofobia de lo nativo”.  

Siguiendo a Abínzano (1996) que sostiene sobre las fronteras:  
 
 
…como un espacio de considerables (y muy variables) dimensiones donde 
los efectos de las fronteras internacionales (límites) se hacen sentir en forma 
permanente siendo consubstanciales con la vida social misma de esas 
regiones, con las identidades culturales, con las actividades, proyectos y 
expectativas de la mayoría de la población. (p. 16) 
 
 

La investigación considera que esos límites influyen directamente sobre las 

personas y la construcción de la alteridad incidiendo en las consideraciones sobre el 

extranjero y la hospitalidad. 

La construcción de la ciudadanía y de un espacio de convivencia deben tener 

siempre presente la hospitalidad hacia el desconocido, al extranjero; marcando una 

aperturabilidad al absolutamente otro. Es decir, no hay democracia sin esa apertura, 

sin una hospitabilidad constante, interminable, infinita y sin condiciones. Esta 
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exigencia, pondrá a la democracia en constante alerta, para no caer en 

inhospitalidades automáticas, sino que llevará a pensar la hospitalidad misma, si se 

puede decir así, en cada caso particular.  

La hospitalidad se debe brindar de forma incondicional, para que sea una 

“verdadera” hospitalidad, ya que, si se le pone condiciones para ofrecer hospitalidad, 

deja de ser una verdadera apertura a lo por venir. Una limitación para conceder la 

hospitalidad iría en contra de la hospitalidad como sincera abertura a la llegada del 

otro.  

Pero el tema está lejos de ser tan sencillo, por el hecho de que resguardar la 

hospitalidad, implicaría ser hostil con aquellos a los que no se desea brindarle 

hospitalidad. Por otro lado, de ser hospitalario con todos, se dejaría de ser un don 

exclusivo que recibe aquel destinatario, sino que sería algo dado de por sí. Entre una 

extrema apertura a la llegada del otro y una conservación de la concesión de la 

hospitalidad a quien se desee, entre la hospitalidad condicionada e incondicionada se 

debate la democracia por venir.  

Los países se vuelven cada vez más inhospitalarios para conservar su 

hospitalidad y entregársela a quienes deseen. A esto, Derrida (2000) llama 

hostipitalidad. Pero la hospitalidad jamás se concede de forma desinteresada, ya que 

se busca: mano de obra barata, inversiones, población, relaciones de poder, etc. Con 

la hospitalidad se busca algo a cambio y siempre es limitada. Se la concede a 

determinadas personas, en determinadas situaciones y con algún beneficio, o no se 

la concede. La hospitalidad se la otorga al extranjero que se identifica y tiene una 

historia detrás, pero nunca a un anónimo que no puede dar cuenta de su sí mismo, de 

no poder darse a conocer, sería un bárbaro sin derecho a la hospitalidad. Pero esto 

es sólo una hospitalidad condicional y no la hospitalidad absoluta, ya que ésta debe 

ser concedida al otro absoluto, que no enuncia su nombre y que no tiene una filiación 

e historia. Esta es la paradoja de la hospitalidad: “[l]a Ley de la hospitalidad absoluta 

ordena romper con la hospitalidad de derecho, con la ley o la justicia como derecho.” 

(2000, p. 31) La Ley de la hospitalidad es una ley sin ley. La ley absoluta de 

hospitalidad implicaría que el fuera-de-la-ley debería ser acogido o de otra manera 

sería una hospitalidad bajo condiciones. La ley de la hospitalidad absoluta rompería 
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con la ley y el derecho, sería una Ley para los que están fuera de la ley, para los 

perseguidos, los excluidos por su clase económica-socio-cultural, los marginados por 

sus pensamientos, etc. Es necesario sostener la incondicionalidad de la hospitalidad 

pero, asimismo, es necesario también inscribir esta ley en las leyes y en un derecho 

concreto que la regule. En el hiato entre estas dos leyes es donde se debe reflexionar 

sobre la hospitalidad. La Ley de la hospitalidad aunque incondicional, requiere, y esta 

es una exigencia constitutiva, de las leyes para poder ejercerse. De lo contrario 

permanecería en un sitio utópico. La Ley necesita de las leyes, aunque estas la 

contradigan.  

La aporía que habita la hospitalidad es la incapacidad de brindarse 

incondicionalmente a todo otro, ya que al darse a uno, estaría dejando de lado a otro. 

Como ocurre con el duelo, al realizar el duelo por otro, se deja de realizar por los otros 

otro, volviéndose irresponsable con relación a los demás. El responder a unos, deja 

sin respuesta a otros. Al conceder la hospitalidad a unos, se deja de dar hospitalidad 

a otros. Para ser responsable ante la hospitalidad incondicional, se debe dejar de 

responder condicionalmente; pero esa responsabilidad condicional hacia el otro se 

aparta de la apertura al otro. Esta reticencia a conceder abiertamente la hospitalidad 

es una búsqueda de conservación, que intenta alejar al otro, transformarlo en un chivo 

expiatorio, para otorgar la hospitalidad a los que se adhieren a las leyes que uno exige 

en la propia casa.   

Pero la apertura al extranjero no se puede sustentar en los condicionamientos 

que coloca un Estado de forma soberana para poder dar la hospitalidad, porque se 

estaría limitando y exigiendo que se cumplan ciertos requisitos para ser aceptados en 

su lugar. Todo esto, va en contra de una hospitalidad “verdadera” hacia el otro, ya que 

bajos ciertas formas de “apertura” se les obligan a cumplir ciertos requisitos, para ser 

aceptados.  

El otro, el extranjero, el mendigo, ponen en cuestión con su sola presencia, la 

autoridad del dueño de casa, de padre de familia; porque es puesta a prueba su 

autoridad en el exceso a las leyes de su hospitalidad, en la incapacidad para poder 

controlar al otro, al que se debe abrir incondicionalmente. Pero esto conduce a la 

cerrazón con respecto al otro, ya no es bienvenido, se multiplican las excusas, miedos 
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y trabas para marcar las diferencias, para alejar al otro, pero al mismo tiempo 

constituirse en esa diferenciación. “Los extranjeros, pues, corren serios peligros en un 

mundo cuyo fundamento político es la afirmación de soberanías parciales (¡e incluso 

internacionales!).” (PENCHASZADEH, 2014, p. 81) Por ello, Penchaszadeh propone 

una repolitización de la hospitalidad que ponga en cuestión la soberanía. Una política 

que se mantenga en el hiato entre la condicionalidad e incondicionalidad, que no esté 

preparada para el acontecimiento de la llegada del absolutamente otro y sin embargo, 

lo reciba. 

En este sentido Marc Crépon (2016) hablando de su teoría de la cultura del 

miedo sostiene que los gobiernos utilizan el miedo de los ciudadanos ante la pérdida 

de empleo, la pobreza y los traslada a blancos de sustitución como los llama Bauman, 

que serían los extranjeros los que ponen en peligro el empleo y hacen crecer la 

pobreza. Así se van configurando esos miedos que se trasladan a chivos expiatorios 

para desligarse de la incapacidad de resolver los problemas de su gobierno. Crépon 

agrega: "[l]a democracia y la hospitalidad son consubstanciales, porque no se puede 

condicionar la pertenencia a la ciudadanía. En la esencia de la democracia hay algo 

que supone la hospitalidad, la acogida a los extranjeros, la apertura al otro." (2016, p. 

223) 

Sin esa búsqueda constante por pensar los límites de la hospitalidad, de 

apertura a los otros, no se podrá (de)construir una democracia que debe sentar sus 

bases en la crítica constante a los procesos soberanos y a las restricciones a los 

extranjeros. Pensar la extranjería y la hospitalidad es posicionarse políticamente y no 

cerrarse, pero no perderse en la apertura, una exigencia de cuestionar los 

condicionamientos que se han naturalizado para ser hospitalario. 

Por lo que la construcción de la ciudadanía y de un espacio de convivencia 

deben tener siempre presente la hospitalidad hacia el desconocido, al extranjero; 

marcando una aperturabilidad al absolutamente otro. Es decir, no hay democracia sin 

esa apertura, sin una hospitabilidad constante, interminable, infinita y sin condiciones. 

Esta exigencia, pondrá a la democracia en constante alerta, para no caer en 

inhospitalidades automáticas, sino que llevará a pensar la hospitalidad misma, si se 

puede decir así, en cada caso particular.  
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Se coincide con la crítica de Penchaszadeh en la centralidad, en el análisis de 

Derrida, de las figuras que pueden conceder hospitalidad al recién llegado, dejándose 

a un lado el acto de hospitalidad que debe producirse en el huésped para pedir ser 

hospedado.  Pero se podría agregar, que el recién llegado debe estar, no sólo 

dispuesto a la hospitalidad del otro, sino que debe conceder su hospitalidad a aquel 

que lo hospeda. Porque aunque se le conceda la hospitalidad, puede rechazarla. Un 

doble movimiento hospitalario de ambos lados, la aperturabilidad, pero a un mismo 

tiempo, la aceptación de la hospitalidad venida del otro. “…[E]l sí al otro es una 

respuesta al sí del otro.” (BALCARCE, 2016, p. 36). 

Ante lo desarrollado, surgen las siguientes preguntas: partir de la estructura 

sacrificial de la hospitalidad ¿no sería limitar la posibilidad de apertura del huésped y 

el recién llegado?, ¿no sería aceptar que el sacrifico se torna ineludible para toda 

hospitalidad? Sí y no, la hospitalidad incondicional abre la posibilidad de pensar y ser 

hospitalario con el otro, más allá de toda condición que se podría exigir para entrar en 

la casa de uno; pero a la vez, implica sacrificio y violencia. Violencia con el otro, en 

esa aperturabilidad constante al otro, sin que éste haya solicitado hospitalidad.  

Sin ese riesgo de la violencia, sin esa búsqueda constante por pensar los 

límites de la hospitalidad, de apertura a los otros, no se podrá (de)construir una 

democracia que siempre está por venir, una democracia que debe sentar sus bases 

en la crítica constante a los procesos soberanos, a las restricciones a los extranjeros, 

a las limitaciones al pensamiento del otro. Pensar la alteridad, la extranjería y la 

hospitalidad es posicionarse políticamente y no cerrarse, pero no perderse en la 

apertura, una exigencia de cuestionar los condicionamientos que se han naturalizado 

para ser hospitalario. 

 

MÁS ALLÁ DE LOS DECRETOS 

 

Desde una visión ligera y la elaboración de juicios apresurados desde un sector 

numeroso de la población, la extranjería y la hospitalidad es un tema que no merecen 

la pena ser abordado, ya que se da por descontado que el trato con el otro es correcto, 

en el sentido que se produce una relación afable y hospitalaria. Por ello, toda política 
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que busque reconocimiento por los extranjeros, refugiados, huéspedes, es vista como 

innecesaria. Pero, por otro lado, se reclama una mayor atención a ciertas políticas 

para dosificar o impedir el ingreso al país, la región o la provincia en la que se habita 

para evitar ciertos "perjuicios" que traería el recién llegado. En esa aporía se debaten, 

donde no es necesario el tratamiento del tema por no considerarlo un problema y 

producirse la hospitalidad de hecho, y en abordarlo para ser más restrictivos e 

inhospitalarios.  

Desde la perspectiva de trabajo propuesta se considera que investigar y 

evidenciar esas aporías en las que se debaten sobre el otro redundará en la 

construcción de un posicionamiento político cada vez más democrático y de apertura 

hospitalaria hacia la alteridad. 

Las conclusiones parciales y fragmentarias a las que se han arribado en el corto 

lapso (6 meses) de iniciada la investigación es que: por un lado, determinadas políticas 

(como el DNU 70/2017) posibilitan la manifestación de la xenofobia latente que 

aguarda los contextos propicios para poder aflorar con toda fuerza; por otro lado, la 

utilización del extranjero como chivo expiatorio sigue, increíblemente, dando frutos. 

Las estructuras políticas y el manejo de la información en los medios de comunicación 

masiva llevan a restricciones infundadas sobre la hospitalidad y el abierto rechazo a 

los extranjeros.   
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TRABALHO E IMIGRAÇÃO: EXPERIÊNCIAS NAS NARRATIVAS DOS 

HAITIANOS ACERCA DAS FRONTEIRAS 

 
Joselene Leda dos Santos Lopes de Carvalho100 

 
Resumo: 
Este artigo é um recorte de minha tese de Doutorado da qual durante os anos de 2016 
a 2020 entrevistei haitianos e haitianas que viviam na cidade de Cascavel, localizada 
na região Oeste do Paraná. Dentre as principais temáticas, elencadas em meu 
trabalho, as seguintes foram preponderantes: i) trajetórias de vida; ii) trajetórias de 
imigração; iii) trajetórias de trabalho e iv) trajetórias de luta. Ademais, especificamente 
para este texto, proponho analisar que para além das fronteiras físicas ultrapassadas 
pelos haitianos desde que saíram do Haiti para que chegassem até o Brasil, houve 
também as fronteiras do imaginário popular que mesmo após anos da imigração 
haitiana para o Brasil, parte da população brasileira insiste em lidar com os imigrantes 
como “os outros”. Deste modo, busco sintetizar alguns dos aspectos vivenciados pelos 
haitianos durante o processo de emigração do Haiti, as dificuldades do trajeto até a 
chegada no Acre e as condições vividas no acampamento e por fim, como interpretam 
intrinsecamente suas experiências de trabalho e imigração no Oeste do Paraná, 
região da qual no último levantamento realizado em 2019 condizia com 
aproximadamente dez mil imigrantes haitianos. 
 
Palavras-chave: Imigração haitiana; Trabalhadores; Fronteiras; 
 
APRESENTAÇÃO 

 

 Em 2016 quando Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, uma 

de suas pautas que infelizmente não ficou apenas no palanque, era a de fortalecer as 

políticas de restrições na fronteira entre o México e os Estados Unidos. No entanto, 

os discursos xenofóbicos não se restringiriam apenas a este país. No Brasil, desde 

2010 até 2018 a principal nacionalidade de imigrantes que deu entrada nos postos da 

Polícia Federal, foram os haitianos. (OBMIGRA, 2014; OBMIGRA, 2018) Novamente 

o imigrante era visto como “caso de polícia”, tendo inclusive a “Lei do Estrangeiro” sido 

constituída durante o período da ditadura militar no Brasil pela Lei de Segurança 

Nacional. Após muita luta dos setores de acolhimentos dos imigrantes no Brasil, foi 

criada a Lei da Migração apenas em 2017. 

 
100 Doutora em História. Univesidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. E-mail: 
joohieda@hotmail.com  

mailto:joohieda@hotmail.com


 

275 

 

  

 

A FRONTEIRA QUE PERDURA SÉCULOS  

 

 Durante o século XIX, mais especificamente entre 1791 a 1804 o Haiti foi palco 

de um dos eventos históricos mais importantes do mundo: o grito pela liberdade e 

independência conquistado pela população negra afro-caribenha na luta contra as 

amarras da escravidão.   

 Além disso, o professor Handerson Joseph destaca que:  
 
 
No início do ano de 1830, judeus de todo o mundo, inclusive da Polônia, 
Líbano, Síria e Egito, encontraram refúgio no Haiti. Eles ouvem sobre a terra 
da Liberdade, leem artigos publicados pelos principais jornais da época, 
segundo os quais basta pisar o solo haitiano para ficar livre para sempre 
enquanto são perseguidos na Europa101.  
 
 

 O Haiti representava liberdade, liberdade da qual estava distante para alguns 

países em ser alcançada, como era o caso do Brasil que vivia um período intenso de 

escravidão. Além disso, Joseph (2019) destaca que se hoje o mundo enxerga o Haiti 

como um país de emigração, durante o século XIX, este país acolhia com 

generosidade e solidariedade históricas pessoas do mundo inteiro, sem que existisse 

normas mundiais que exigissem tal acolhimento. É importante destacar tais aspectos, 

pois, a visão que se tem do Haiti hoje  de um país economicamente falido, sem que o 

Estado consiga fornecer o mínimo de condições dignas para a maioria da população. 

No entanto, pouco se busca aprender sobre o processo histórico que implantou essa 

fronteira estabelecida desde o processo de independência pelos países imperialistas, 

principalmente a França de Napoleão Bonaparte.   

O Haiti durante o século XVIII e parte do XIX, destacava-se como uma das 

principais colônias de produção do açúcar da qual cerca de meio milhão de escravos 

eram responsáveis pelo trabalho nos engenhos. Essa população sofria as mais 

 
101 Disponível em: https://profileayiti.blogspot.com/2019/11/comment-haiti-sauve-les-
juifs.html?fbclid=IwAR2pnPZCq6yu-vmHWBYegYea0naCAPgy1DnjXyE8UFVCIxLwxODSvjNlRpY. 
Acesso em: 10 out. 2020. 

https://profileayiti.blogspot.com/2019/11/comment-haiti-sauve-les-juifs.html?fbclid=IwAR2pnPZCq6yu-vmHWBYegYea0naCAPgy1DnjXyE8UFVCIxLwxODSvjNlRpY
https://profileayiti.blogspot.com/2019/11/comment-haiti-sauve-les-juifs.html?fbclid=IwAR2pnPZCq6yu-vmHWBYegYea0naCAPgy1DnjXyE8UFVCIxLwxODSvjNlRpY
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variadas formas de tortura e maus-tratos, de modo que qualquer reclamação era o 

suficiente para que fossem mortos.  

 Após organizar um exército de ex-escravos, Toussaint derrotou os franceses e 

os espanhóis que buscavam estabelecer um novo domínio no local. Este líder 

acreditava que Napoleão Bonaparte faria acordo com a população haitiana, no 

entanto, foi preso e exilado e mesmo sem a sua liderança principal, os haitianos 

continuavam vitoriosos nas batalhas contra os franceses.   

 Segundo Gorender,  
 
 
Quando exilado, Simon Bolívar encontrou abrigo no Haiti, onde recebeu de 
Pétion proteção, ajuda financeira, dinheiro, armas e até uma prensa 
tipográfica. No entanto, Simon Bolívar excluiu o Haiti dos países latino-
americanos convidados à Conferência do Panamá, em 1826. O isolamento 
internacional acentuou o atraso e agravou as dificuldades históricas, após 
uma das mais heroicas lutas emancipadoras do hemisfério ocidental. 
(GORENDER, 2004, p.8)  
 
 

 A partir desta breve síntese sobre a fronteira construída em relação ao Haiti, 

devido sua própria história, é possível de compreendermos que as dificuldades vividas 

pela população haitiana não são resultantes apenas de desastres naturais. Por isso, 

recuperar este aspecto histórico permite-nos pensar sobre como as relações de 

bloqueio econômico que perduraram séculos com o Haiti, fizeram com que de um país 

de economia próspera, ocupasse os piores índices de desenvolvimento humano 

(COGGIOLA, 2010).   

 Para além de um discurso de perdas físicas, Lahens destaca situações que não 
estiveram inertes para o povo haitiano.  
 
 

Escrever para repatriar a desgraça ao lugar que lhe cabe. O centro. Porque 
o que se abateu sobre nós no dia 12 de janeiro não é uma desgraça de 
periferia, uma desgraça do “quarto mundo”. É uma desgraça de primeiro 
mundo, assim como o de todos os outros. (...) O mundo se debruçou, 
generoso, e balbuciou as primeiras palavras de uma solidariedade que 
anunciava nova. Bastou descerrar os olhos e ela já assumia os traços claros 
da antiga. Os grandes pássaros de rapina, tão ávidos pela morte que serve 
de repasto, já abriram as asas. A bela toalha branca dos festins já foi 
estendida por cima da falha. (LAHENS, 2012, p. 12). 

 
  

 O que Lahens chama atenção em seu texto está para além da ineficiência do 

Estado haitiano em se reerguer após o terremoto, a autora salienta a falta de 
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colaboração de outros países que enalteciam discursos de ajuda humanitária, 

entendendo-os como falácias, visto que a desgraça haitiana é justamente o que 

possibilita que estruturalmente o Haiti se torne cada vez mais dependente de países 

imperialistas.  

 Deste modo, mesmo depois de anos após o terremoto o caos ainda 

permaneceu no Haiti. A autora discute em sua obra as dificuldades vivenciadas por 

aqueles que sobreviveram a tragédia e destaca o que sobrou do terremoto: sonhos 

destruídos, casas destroçadas, familiares e amigos mortos.  

Semelhante aos aspectos que a autora narra, Wladimy me contou sobre a 

dificuldade em prosseguir com sua vida de professor no Haiti. Por isso, após procurar 

saídas viáveis, entendeu que a imigração significaria uma nova chance não apenas 

para ele, mas para toda sua família que havia sobrevivido ao terremoto.  

 
 
Eu decidi imigrar pela minha família né? Porque pra mim era muito difícil sair 
de lá, eu trabalhava e ajudava a ter comida em casa. Mas quando falei para 
os meus pais, eles acharam que isso era o melhor, aí eu me animei. Do resto 
da história, você já sabe... dificuldade e só dificuldade! (WLADIMY, 2016). 
 
 

A narrativa de Wladimy e de outros imigrantes haitianos me permitem afirmar 

que a decisão de imigrar para o Brasil não é uma escolha simples. Não se trata de 

dormir e ao acordar organizar as malas e esperar o próximo voo. Se a dificuldade em 

sobreviver no Haiti é corriqueira, conforme já pontuado neste texto, cabe-nos o 

questionamento acerca de como pessoas como Wladimy conseguiram imigrar.  

Por não se tratar de aspectos homogêneos, existem diversas formas de realizar 

a imigração, elencarei três das que foram mais comuns nas entrevistas realizadas 

com estes imigrantes: a primeira trata-se da família no Haiti que se reúne e consegue 

juntar o dinheiro suficiente para a realização da viagem. Em casos como o de Jean, 

seu pai vendeu a casa em que morava para que fosse possível que seu filho 

imigrasse; a segunda maneira foi narrada por Mike, ainda corresponde as redes de 

sociabilidade familiares, seus irmãos mais velhos que já haviam imigrado para o 

Canadá e para os Estados Unidos, mandaram dinheiro suficiente para que Mike 

conseguisse sair do Haiti, mesmo que não fosse para encontra-los nos Estados 

Unidos e Canadá, mas segundo Mike o mais importante era “sair do Haiti”. E por 
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terceiro, apresento a maneira considerada como mais perigosa, porém, comum aos 

imigrantes que são as redes ilegais de tráfico.  

Sobre a vinda organizada pelas redes ilegais,  
 
 

Raketè é um sujeito fundamental que age no contexto da dyaspora. É alguém 
contratado ou que se oferece para intermediar o processo de traslado de uma 
pessoa ou grupo de um país a outro. Um raketè sempre cobra por seus 
serviços e sempre recebe. É uma categoria em ação transnacional. Às vezes, 
raketè é chamado de ajans, pode ser uma agência de turismo ou de viagens, 
ou pessoa que presta serviços burocráticos, trabalha com venda de 
passagens, câmbio de moedas, agiotagem, serviços consulares para 
documentação em processos migratórios, emissão de documentos no país, 
venda de vistos falsos, etc. (CONTINGUIBA, COTINGUIBA, 2016, p.177). 
 
 

  O contexto detalhado por Wladimy corresponde ao de uma vida no Haiti em 

que mesmo antes do terremoto não conseguiria juntar dinheiro o suficiente para 

imigrar. Quando optou por seguir destino ao Brasil, foi porque não conseguia enxergar 

no Haiti uma condição de vida melhor para si e para seus familiares.  

Assim como, (MAMED, 2016), (COTINGUIBA, 2014), (BORTOLOTO, 2019) 

escreveram em seus trabalhos, para compreender a imigração haitiana para o Brasil, 

é necessário pensar além dos que partiram, mas também sobre os familiares que 

ficaram no Haiti.  

Wladimy narrou que quando conversou com sua família sobre sua decisão, 

procurou um raketè direcionado por um amigo que já havia imigrado. Em menos de 

um mês, Wladimy estava com sua mochila pronta para vir ao Brasil. Disse-me que 

mesmo optando pela rede ilegal precisou fornecer uma parcela de dinheiro como 

“garantia” de pagamento do trajeto.  

Este sistema de agiotagem já foi pesquisado por demais autores como Martins 

(2014) e constatado que os haitianos se endividavam entre U$3000 à U$6000 dólares 

norte-americanos para a viagem até o Brasil, o que chega a ser considerado como o 

dobro do que gastariam legalmente. No entanto, conforme pontuei acima, a vida que 

Wladimy levava juntamente com sua família no Haiti, o impossibilitava de imigrar 

legalmente.  

As inúmeras dificuldades que Wladimy relatou foram alvo em 2012 da 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que solicitou à Agência Brasileira de 

Inteligência (ABIN) a investigação dos “coiotes” que atuavam desde a saída no Haiti, 
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até a chegada dos haitianos tanto pelo Acre quanto pela Amazônia. Entre as 

considerações destacadas pela comissão, constavam que além de haitianos haviam 

descoberto brasileiros envolvidos nas redes ilegais.  

Wladimy contou que entre as situações que precisou viver na viagem, o 

sentimento de morte foi o mais presente. “Ainda hoje quando fecho os olhos, eu sinto 

como se há qualquer momento eu fosse morrer!”. Ao passar à margem de países 

como Equador e o Peru, Wladimy e demais haitianos que estavam em seu grupo 

dirigido por um coiote eram pressionados a passarem despercebidos pelos postos de 

fiscalização.  

“Eu fiquei dois dias sem comer nada. Eu tinha medo de gastar o pouco de 

dinheiro que eu tinha trazido e encontrar um policial no Peru e não ter dinheiro pra dar 

pra ele”, segundo Wladimy, o coiote que estava responsável por sua imigração já havia 

informado que se encontrassem a polícia, deveriam dar-lhes dinheiro para que fosse 

possível prosseguir a viagem.  

O que dificultava segundo pontuou Wladimy, era o fato de que o coiote não 

estava com o grupo de imigrantes todo o tempo, havia trechos que eram direcionados 

a percorrer sozinhos e o desespero aumentava ainda mais por saber que não havia 

como ter a certeza de que estavam no caminho certo, aliado ao fato de não saber se 

poderiam confiar em quem havia lhes dito o caminho.  

 Semelhante com a narrativa de Wladimy, Benjamin me contou que “quando a 

gente chegou na cidade de Trujillo no Peru né? O cara do carro disse que como a 

gente era em nove pessoas, ia cobrar mais caro. Eu tinha dinheiro pra pagar minha 

parte, mas tinha outros que não tinham mais”.  

O contexto narrado por Benjamin, tratava-se do trajeto de Trujillo até Lima, 

aproximadamente 550 km de distância e cerca de oito horas e vinte minutos de carro. 

Se Benjamin tivesse que percorrer esse trecho a pé, aumentava para 747 km dos 

quais gastaria cerca de cento e sessenta e duas horas! Benjamin me disse que não 

fazia ideia da dificuldade de ter que percorrer um trecho desta distância, mas que se 

não tivesse conseguido uma carona com um grupo de ônibus de haitianos, “eu teria 

que fazer! Não tinha pra onde ir! Podia morrer, mas ia ter que tentar!” 
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 Estes são alguns dos embates vividos pelos haitianos para conseguir chegar 

até o Brasil, dos quais suas vidas estiveram em constante ameaça. Ao questionar 

Wladimy e Benjamin sobre o que impossibilitou que conseguissem adquirir o visto 

humanitário no Haiti, me disseram que dentre as exigências, poucas eram as que se 

tornavam possíveis no contexto em que viviam no país.  

 Ao pesquisar sobre as regras, encontrei que:  
 
 

Para se candidatar à permissão, o postulante deve ter passaporte em dia, ser 
residente no Haiti (o que deve ser comprovado por atestado de residência) e 
apresentar atestado de bons antecedentes. Com todos os documentos em 
mãos, deve ainda pagar U$200 dólares para a emissão do visto. Segundo 
dados da Embaixada brasileira em Porto Príncipe, em fevereiro de 2012 
foram concedidos apenas 30% dos 100 vistos mensais permitidos pela 
resolução (FERNANDES, FARIA, 2016, p.102). 

 
 

 Wladimy me disse que ao procurar na embaixada quais eram os documentos 

necessários parou de ler quando uma das primeiras exigências era ter residência 

comprovada no Haiti, “como vou provar isso? Eu morava com meu pai que perdeu 

tudo, até a casa com o terremoto!”  

 Deste modo, a vinda para o Brasil em busca de conseguir retirar o visto 

humanitário nas fronteiras brasileiras é constante nas narrativas dos haitianos. No 

entanto, as fronteiras não deixam de ser vividas, pelo contrário, ao atravessar as 

dificuldades narradas acima, chegar ao Brasil exige lidar com demais adversidades, 

além das físicas as do imaginário popular.  

 

A FRONTEIRA BRASILEIRA NO ACRE 

 

“Que eu me lembre, há duas vezes em que mais me senti feliz, a primeira foi 

quando nasceu minha filha e a segunda, foi quando atravessei a fronteira do Peru com 

o Brasil”, recordou Benjamin, enquanto tinha os olhos cheios de lágrimas por ter me 

narrado a dificuldade não apenas em chegar até o Brasil, mas depois da fronteira, 

buscar cotidianamente romper as demais dificuldades 

“A gente sente muito medo das fronteiras né?” continuou narrando quando 

relembrou que mesmo ao sentir medo, se sentia feliz por ter sobrevivido para 
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conseguir enxergar os taxistas brasileiros que os levariam para atravessar a fronteira 

até chegar na cidade de Assis Brasil no Acre.  

Segundo Mamed: 
 
 
No Posto Alfandegário de Assis Brasil, na tríplice fronteira entre Brasil, Peru 
e Bolívia, os imigrantes se apresentavam ao serviço de controle migratório da 
Polícia Federal para registrar em seus passaportes a data de ingresso em 
território brasileiro. Após isso, pela mesma rodovia Interoceânica, seguiam 
até as cidades gêmeas de Epitaciolândia e Brasileia, onde existe a delegacia 
de Polícia Federal responsável pela região de fronteira, unidade na qual 
davam entrada à solicitação de refúgio. Até abril de 2014, estava sediado na 
cidade de Brasileia o acampamento público de acolhida aos imigrantes. 
Entretanto, após a mudança dessa estrutura de serviço para a capital do 
estado, depois de passarem pela Polícia Federal, eles se dirigiam até o novo 
endereço do abrigo, localizado na cidade de Rio Branco (MAMED, 2016, 
p.12). 
 
 

Assim como Benjamin narrou, Wladimy me disse que se sentia vitorioso em ter 

conseguido chegar ao Brasil depois de passar por tantas dificuldades. “Era a luz no 

fim do túnel né? Pelo menos eu pensava que era (risos)”. O relato de Wladimy permite 

evidenciar que mesmo após a travessia, houveram desafios tão difíceis quanto os 

vividos durante a viagem.  

 As fronteiras são representativas, pois, mesmo quando deixam de existir 

fisicamente, persistem no imaginário popular. Essas separações se tornaram uma 

construção do Estado moderno em busca de segregar aquilo que é diferente. Além 

disso, Stuart Hall (2005) chama atenção para a implicação que as fronteiras têm 

acerca da identidade das pessoas, surgem para construir uma ideia de nação que 

parece ser natural, mas que é construída historicamente e sustenta-se no pressuposto 

de “nós, somos diferentes deles”.  

Na última década as fronteiras em relação aos haitianos, venezuelanos, 

senegaleses, bolivianos, têm se tornado cada dia mais presentes e difíceis de serem 

corrompidas no Brasil.  

 É importante salientar que as fronteiras, principalmente em relação aos países 

relacionados acima, não correspondem apenas ao momento de travessia entre os 

lados. O historiador camaronês Achille Mbembe102 destacou que a fronteira é 

 
102 Disponível em:  https://revistaserrote.com.br/2019/05/a-ideia-de-um-mundo-sem-fronteiras-por-
achille-

https://revistaserrote.com.br/2019/05/a-ideia-de-um-mundo-sem-fronteiras-por-achille-mbembe/?fbclid=IwAR2UMA4_1mZ1_g_HBRDlRTehp2tpSbItFNqy_1V576yV4H1gjbJyagapWX4
https://revistaserrote.com.br/2019/05/a-ideia-de-um-mundo-sem-fronteiras-por-achille-mbembe/?fbclid=IwAR2UMA4_1mZ1_g_HBRDlRTehp2tpSbItFNqy_1V576yV4H1gjbJyagapWX4
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sobretudo como “controlar os corpos, mas também o movimento”, e no caso dos 

grupos citados, recebe um caráter ainda mais controlador, pois, são estigmatizados e, 

portanto, não se tornam apenas invisíveis, mas contestados.  

 Segundo Mamed (2016) o Acre foi o Estado pelo qual mais entraram imigrantes 

haitianos entre 2010 e 2015. Por isso, o grande fluxo de imigrantes fez com que o 

governo acreano tivesse que organizar um acampamento de acolhimento.  

Wladimy relembra sua trajetória no acampamento em 2012 e destaca “fiquei 

alegre por encontrar tantos haitianos, mas depois fiquei desesperado. Pra onde íamos 

todos nós? Será que tinha passado por tudo isso pra ficar dependendo de ajuda?” 

Wladimy destacou que havia dificuldade em torno do acampamento acreano, pois, a 

quantidade de haitianos que ali estavam era muito maior do que o local poderia 

suportar. Além disso, há relatos de pesquisadores que estiveram no acampamento 

que destacaram:  

 
 
A noite vimos que a acomodação no local era impossível, dado o número de 
pessoas e a capacidade do lugar, e por isso, revezavam-se nos poucos 
colchões e os demais pelos bancos da praça para dormirem, ou (...) 
esperavam para descansarem durante o dia (CONTIGUIBA, 2016, p. 180). 
 
 

 Por isso, devido as dificuldades vividas no acampamento, Wladimy me disse 

que “quando não havia mais o que fazer, quando eu estava morrendo de vontade de 

comer e não tinha nada disponível no acampamento, eu resolvi bater palma e pedir 

pra uma moradora do Acre uma banana, alguma coisa assim, só pra esconder a fome”, 

como Wladimy não sabia o português, pediu que outro colega o acompanhasse, pois, 

já sabia se comunicar. No entanto, para o espanto de Wladimy “era uma senhora de 

idade, ela apareceu na porta com uma vassoura e xingou a gente, xingou o povo 

haitiano! Disse que éramos macacos, que íamos roubar o lugar dos brasileiros. Eu 

nunca quis isso!”.  

 Wladimy me contou que a partir dessa experiência traumática em que foi 

inclusive chamado de “macaco”, percebeu que as fronteiras do imaginário popular 

seriam difíceis de se corromper. Embora haja apoio de setores como das igrejas 

 
mbembe/?fbclid=IwAR2UMA4_1mZ1_g_HBRDlRTehp2tpSbItFNqy_1V576yV4H1gjbJyagapWX4 
Acesso em: 10 out. 2020. 
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católica e evangélicas em recepcionar estes imigrantes, o que se tem percebido é que 

poucos são os incentivos do governo federal para auxiliá-los, o que os coloca em uma 

situação deplorável, sem saber onde recorrer.  

 Depois de seis dias que estava no acampamento, Wladimy me disse que foi 

avisado de que representantes de um frigorífico do Paraná iriam fazer uma seleção 

de trabalhadores no outro dia. “Eu fiquei muito feliz! Era uma grande oportunidade de 

sair do acampamento e de encontrar um trabalho que ia mudar não só a minha vida, 

mas a da minha família!”.  

 Wladimy contou que no dia seguinte, antes de amanhecer acordou para tomar 

banho e aprender com seu colega algumas palavras no português para tentar 

impressionar o representante do frigorífico. “Pra quê né? Eles chegaram, a gente fez 

uma fila indiana, olhavam as mãos e as pernas, pra alguns pediram até pra tirar as 

camisas, perguntavam se a gente era acostumado a trabalho forte e se tinha família 

que esperava a gente no Haiti”.  

 Wladimy narrou semelhanças de um processo ocorrido no século XXI, mas que 

remete ao Brasil Colônia, período da escravidão no Brasil. Wladimy me disse ter se 

surpreendido, pois, não imaginava que a seleção seria deste modo. Após terem 

selecionado mais de sessenta haitianos, pediram que se organizassem para deixar o 

acampamento o mais rápido possível e seguissem de ônibus até a cidade de Cascavel 

no Paraná, que era onde iriam trabalhar.  

 Wladimy narrou que se por um lado se sentia feliz por ter sido escolhido, por 

outro, havia se sentido em uma espécie de “feira”, pois, não interessou ao contratante 

saber sobre suas experiências de vida, apenas sobre o quão poderia aguentar no 

trabalho, do qual Wladimy já sabia que seria desgastante.  

Em relação ao questionamento dos representantes sobre os familiares, tratava-

se de um mecanismo capaz de identificar quais seriam os haitianos que 

permaneceriam nos piores cargos, como na desossa de frango, onde teriam que 

efetuar movimentos repetitivos e extenuantes por minutos. Saber que há uma família 

que espera por ajuda financeira, fez com que muitos, como Wladimy, persistissem no 

trabalho ainda que sob muitas dificuldades. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Diversos são os elementos possíveis de serem discutidos acerca da imigração 

haitiana para o Brasil. As fronteiras das quais propus elencar, são alguns dos embates 

vividos cotidianamente, desde a emigração, percurso da viagem e na condição de 

imigrantes no Brasil.  

 Há fatores que também merecem destaque que perpetuam as fronteiras físicas 

e imaginárias, como os bairros periféricos em que vivem nas cidades; as péssimas 

condições de trabalho em que são submetidos e por falta de opções, aceitam; o 

convívio cotidiano em relação “aos outros”, entre demais aspectos.  

 O Brasil conforme salientou Schwarcz (2019) carrega em sua história a 

escravidão estruturada em suas raízes. Deste modo, há um pensamento 

segregacionista em relação aos negros e pobres, no caso dos haitianos vivenciam 

experiências ainda mais intensas, pois além de serem negros e pobres, são 

considerados “os outros” por se tratar de imigrantes.  
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CIDADE PARA INSUMO E RESISTÊNCIA: ENTRE O SUJEITO QUE FALA E O 

SUJEITO FALANTE 

 
Samuel Cabanha103 

 
Resumo: 
Este artigo é um estudo de caso e, tem como objetivo abordar a discussão sobre a 
fronteira linguística entre as expressões ocupação e invasão, que se situam em uma 
fronteira psicogeográfica. Este estudo se justifica porque essa fronteira precisa ser 
mais bem compreendida, pois é necessário uma “fórmula” que decifre as 
aproximações e distanciamentos que se dão nas múltiplas fronteiras e trajetórias 
linguísticas - zonas de conflito psíquicas - que, em tese, podem determinar outras 
memórias e o comportamento urbano do(s) sujeito(s). Dessa forma, trazendo a baila 
essa fronteira linguística que permeia esses dois termos, se expõe também uma 
realidade concreta, que se traduz em uma disputa por uma representação social de 
legitimidade, de estratégia(s) de resistência(s), de ações sociais coletivas de caráter 
sociopolítico dos sujeitos da ocupação e, inclusive, como forma de organizar e 
expressar sua(s) demanda(s) por território enquanto terreno disputado material e 
simbolicamente. O arcabouço teórico se sedimenta na Análise do Discurso (AD) de 
vertente francesa, cuja teoria (dos sentidos) focaliza a atenção nos discursos, que são 
produzidos em sua relação com o contexto social e em sua relação com a ideologia. 
Como resultado, este artigo apresenta uma forma singular de compreensão e indica 
possíveis caminhos para estudos futuros. 
 
Palavras-chave: Análise do discurso; ocupação urbana; contexto social. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é produto de uma tese de doutorado (em andamento) e, desta 

maneira, ressalta-se que as discussões aqui apresentadas não incluem outras 

diversas práticas discursivas que exemplificariam melhor a dissonância discursiva 

entre as posições sujeitos, mas, nem por isso, a discussão apresentada é parcial ou 

limitadora para compreensão do que o artigo pretende significar.  Dessa forma, este 

artigo toma enquanto estudo de caso o campo-espaço discursivo a relação que 

envolve os sujeitos falantes da Ocupação Urbana do Bubas em Foz do Iguaçu - PR e 

uma memória discursiva existente no município. Em certa medida, está escrito no 
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plural, pois é composto por vários agentes: o pesquisador, a teoria, o método e o 

objeto (plural na sua compreensão). Como num conto, se inicia com uma analogia, 

costurando introdução, nó, clímax e desenlace. 

A relação episteme e objeto de pesquisa é, para o pesquisador, como que 

entrar numa “caverna inexplorada”, pois ainda que muito se saiba sobre o 

conhecimento dito científico e sobre o objeto em discussão, sempre há limites: 

topografia, comprimento e forma. Nesse sentido, aliar Teoria e Método é crucial para 

manter o espeleólogo – pesquisador – “amarrado” ao mundo que conhece, 

caminhando entre doxa e episteme.  

À medida que adentra a caverna, numa mistura de motivação e de curiosidade, 

num afã de compreender, descrever, organizar, catalogar aquilo que encontra, o 

pesquisador traz novas contribuições para compreender coisas ali descobertas e 

dantes inexploradas. Pois, à medida que explora, através desse singular modo de – 

digo novamente – compreender, descrever, organizar e catalogar o objeto traz novas 

contribuições para o paradigma vigente e, de forma cíclica, faz dialogar teoria e 

método. Com isto, não dizemos aqui que este artigo produz algo inédito, mas, que a 

partir desse trabalho de exploração, é possível tal façanha. 

Assim, seguindo a orientação Pecheuxtiana em sua articulação com a história, 

busco tratar aqui das condições de produção e materialização do poder no discurso 

oficial em contraposição ao discurso dos sujeitos da ocupação urbana do Bubas. Para 

isso, esta pesquisa se materializa na língua e em uma memória discursiva existente 

no município de Foz do Iguaçu – PR, trabalhando a “contra-posição” linguística de 

dois termos, a saber, ocupação e invasão. Mesmo que a cidade seja polifônica, o 

que se vê/ouve repetidamente é uma (re)criação de formações discursivas que 

buscam homogeneizar os discursos em torno de uma cidade-vocação e, fica mais fácil 

se compreender isso quando se remete ao que aponta Mariani (1998, p. 34-35), 

quando diz que “os sentidos “esquecidos”’ funcionam como resíduos dentro do próprio 

sentido hegemônico”, sendo que é justamente a disputa de interpretações, e tudo o 

que a ela concerne, que se pretende trazer a tona neste trabalho.  

Dessa forma, ainda que para Análise do Discurso não exista fechamentos ou 

comprovação de hipóteses, enunciar esse problema é desvelar uma memória 
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discursiva sempre presente e que promove um constante apagamento/silenciamento 

que se dá na ordem do discurso. Portanto, é condição sine qua non problematizar as 

condições de produção que vigoram nestes tempos de inflexão ultraliberal. Dessa 

forma, se observa o quão importante é compreender e discutir – desvelar – tal 

situação, pois sem contrário, discurso e ideologia atuam em contra as respostas às 

demandas por moradia e acesso à infraestrutura e serviços urbanos, levando o Estado 

a muita inépcia (omissão-ausência). 

 

MÉTODO 

 

Este artigo segue os pressupostos teórico-metodológicos da Análise do 

Discurso (AD) Francesa. Optou-se por essa corrente, pois a AD é a que trabalha o 

sentido do discurso, em contraposição a Análise de Conteúdo (AC) que se relaciona 

com o conteúdo do texto. Dessa forma, existe uma sutil diferença entre a AD e a AC, 

ou seja, o modo de acesso ao “objeto”. Segundo Caregnatto e Mutti (2006, p. 683), “a 

interpretação da AC poderá ser tanto quantitativa quanto qualitativa, enquanto que na 

AD a interpretação será somente qualitativa”.  

Assim, no que concerne a nossa escolha pela AD, ressalta-se que ela é apta 

para descrever e interpretar as representações sociais e como estas (re)produzem 

sentidos. Assim, dentro desse espectro, este artigo trabalha com a discussão de uma 

lei municipal e com a captura de uma imagem relacionadas à ocupação do Bubas 

como corpus de análise.  

Estas têm como intuito, capturar a memória discursiva em duas formações 

discursivas (que se opõem) presente nos discursos e na representação social dos 

sujeitos. Esse entrelaçamento permite que o discurso e o(s) sujeito(s) pesquisado(s) 

sejam desnudados a partir do conceito de memória discursiva. Para Pêcheux, a 

memória discursiva é aquilo que, Face a um texto que surge como acontecimento a 

ser lido, vem restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-

construídos, elementos citados e relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua 

leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível. (PÊCHEUX, 

1999, p. 52) Portanto, o que se pretende é “capturar” este jogo de dizeres e como 
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este(s) se manifesta(m) no discurso, enquadrando-se em um outro característico jogo: 

o de forças. Forças estas, presentes em toda e qualquer sociedade hierarquizada que 

promove contínuas antecipações de imagens, de fluxos, de produção de sentidos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este artigo se configura como um estudo de caso. O ponto de partida que move 

esta pesquisa é a Análise do Discurso (AD) de linha francesa, que teve sua origem 

com Michel Pêcheux que, dota a AD como uma teoria do sentido, criando um modelo 

de análise da linguagem – de produções efetivas da linguagem – se inspirando na 

contribuição de três grandes áreas: a linguística (que contribui para uma visão do 

código linguístico – da organização da língua), o marxismo (que contribui com o 

conceito de ideologia) e, psicanálise (que contribui com a noção de sujeito – que 

produz o discurso). 

Com a contribuição dessas três áreas, se institui um novo campo do 

conhecimento que trabalha com a convergência de conceitos advindos dessas áreas, 

promovendo uma ruptura no(s) estudo(s) da linguística, se desvinculando da 

materialidade dos estudos de AD de origem inglesa, que se concentravam mais na 

forma (teoria textual – teoria do texto) e vai se concentrar mais em uma AD (linha 

francesa) que se preocupa com a interpretação do discurso em sua relação com o 

contexto social em que são produzidos e em sua relação com a ideologia. 

Dessa forma, fazendo a distinção entre língua (forma) e fala (sujeitos falantes 

em situações reais e concretas de comunicação em sua relação com o contexto) 

Pêcheux promove uma ruptura em relação a linguística saussuriana (linguística ligada 

a forma) e propõe um linguística ligada ao sentido (ao uso, a fala e não ao sistema 

linguístico).  

 

O INTERDISCURSO E AS ESTRATÉGIAS DOS SUJEITOS FALANTES 
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Para compreender como a cidade é disputada material e simbolicamente, 

partiremos da cidade, onde a vida acontece, 24 horas por dia, sete dias na semana, 

365 dias por ano.  

Da cidade concreta. Da cidade desigualdade. Da cidade que está nos mapas.  

Da cidade para insumo, pois é na(s) cidade(s) “que se dá a reprodução da força 

de trabalho” (MARICATO, 2013, p. 46). É na cidade(s) que se manifesta o voraz 

crescimento capitalista, que se impõe sobre tudo e sobre todos, sobre toda e qualquer 

ordem, quer seja, de valor, de sentido ou de significado, aonde “a força da alienação 

vem da fragilidade dos indivíduos, quando apenas conseguem identificar o que os 

separa e não o que os une” (SANTOS, 2011, p. 93). 

Assim, o objetivo é compreender como a cidade é “escrita e lida” pelos sujeitos. 

Essa é uma discussão necessária que visa, compreender como os discursos 

reverberam, pois segundo Harvey (2004), “a ideia de espaço não é limitada a uma 

categoria material”. Para isso, coloca-se em discussão uma análise histórico-crítica 

acerca da (re)produção dos bens intangíveis, no campo das práticas discursivas, no 

campo das práticas afetivas - portanto da memória - e, no campo das práticas 

jurídicas.  

Através dos discursos, ou seja, de sua materialização, se discute como os 

efeitos se (re)produzem e se refletem a partir desse processo de construção – 

consciente ou inconsciente – e de exploração desses bens intangíveis (do campo do 

discurso – do campo afetivo – do campo jurídico), que se realizam na forma de insumo 

e que culminam  na produção da cidade mercadoria. Compreender o dissenso que se 

explicita através dessas trocas simbólicas, ou seja, a partir de determinadas práticas 

discursivas e das memórias que se situam na fronteira psicogeográfica entre cidade-

ocupação, é crucial para entender os jogos de poder que se desdobram entre os 

atores. Essa conexão entre o discurso e, de outro lado, os efeitos desse processo, 

ajudam a compreender a cidade não apenas como superfície, mas, principalmente, 

como produção social. Assim, compreender como a cidade para insumo constrói e 

constrange, cria e restringe o direito a cidade é, antes de tudo, um trabalho de 

tencionamento que visa quebrar o silêncio sobre os dissensos urbanos, identificando 

e dando voz aos sujeitos da ocupação.  
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Apresentamos aqui o conceito de “sujeitos da ocupação”, pois acreditamos que 

ele seja a justa transposição para (re)significar esse sujeito urbano, que está envolvido 

em uma série de movimentos e de acontecimentos sequenciais e ininterruptos de 

migração, territorialização e desterritorialização. Dessa forma, conhecendo melhor o 

sujeito da ocupação e como este (re)significa o espaço urbano e, expõe, de forma 

crítica, uma territorialidade muito singular, se conhece melhor as particularidades 

socioeconômicas e as demandas do capital e suas intervenções na cidade, que de 

maneira substancial, se dão através de uma lógica unicamente produtivista do plano 

urbano, promovendo a gentrificação e a periferização na cidade. Portanto, acredita-se 

que, cunhar esse conceito (sujeitos da ocupação104), momentaneamente, seja a forma 

significada mais aproximada para expressar as nuances e as vivências dos sujeitos 

que moldam as ocupações urbanas e que fazem suas travessias se apropriando e 

reinventando os espaços urbanos através de um singular modo de viver e de habitar. 

Assim, problematizar e discutir os espaços urbanos a partir da expressão 

dessas territorialidades, das expressões discursivas, simbólica e visual associadas ao 

uso do espaço e das estratégias de improviso, de resistência(s) e de micro política 

como reivindicação por direitos territoriais, ajuda a compreender que a cidade nasce 

do dissenso e do conflito, enquanto espaço de mediação. Esse antagonismo, entre 

cidade-ocupação, não deve ser compreendido apenas e unicamente como 

“antagonismo”, mas também, como diz Mouffe (2006), como um espaço “agonístico 

na medida em que adversários (e não inimigos) com ideias a serem combatidas 

dividem simbolicamente o espaço (ou a cidade)”. Nesse sentido, se compreende 

melhor a ideia de Acselrad (2010), que diz que “quando as comunidades pensam em 

fazer sua própria cartografia, elas não estão pretendendo simplesmente retratar o 

espaço físico, mas afirmar seus modos de vida”.  

Portanto, evidenciar e caracterizar a natureza das tramas territoriais 

subjacentes às práticas discursivas e memoriais na Ocupação do Bubas, para além 

da prática propriamente cartográfica, é possível olhar os sujeitos (dos mapeamentos) 

através da interação entre dois planos, o da disputa cartográfica e o da disputa 

 
104 Este conceito busca dar significação para aquele sujeito que está fora do “esquadro”, porém, tendo 
o cuidado de não recair em uma expressão que serve muito mais para pejorar do que para significar. 
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territorial. Para tanto, de forma resumida, este artigo traz a tona uma análise que busca 

concatenar micro e macro. Para isso, de forma circunscrita, articula uma discussão 

que toma como corpus de análise os distintos discursos, o da cidade e dos sujeitos 

da ocupação. 

 

O DISCURSO TRANS-HISTÓRICO E O ESPAÇO COMO PRODUÇÃO SOCIAL 

 

Compreender como funciona a Cidade para Insumo (tudo aquilo que é 

produzido para se alcançar o objetivo da cidade neoliberal), a exemplo da produção 

dos discursos, do marketing, do “pretexto” da revitalização urbana, do ordenamento 

do espaço urbano e da periferização da cidade, cujos complexos acirram a 

segregação socioespacial e aprofunda a(s) desigualdade(s) é crucial para desvelar a 

sentidos outros acerca do olhar a história de Foz do Iguaçu, que concentra esforços 

para legitimar uma memória dominante. Segundo Souza (2009, p. 11), esses esforços, 

perpetrados pela elite, “dirigiram-se à produção de uma memória cujo conteúdo fosse 

capaz de moldar uma visão histórica de Foz do Iguaçu como uma cidade que, desde 

sua fundação, estaria destinada a ser um centro de atração turística”. Essa prática 

discursiva – de memória dominante – sedimenta “uma visão, como hegemônica, que 

legitima os projetos e interesses econômicos de tais grupos” Souza (2011, p. 11), ou 

seja, ainda vive nas entranhas da sociedade iguaçuense, um discurso trans-histórico 

que conjuga, ao mesmo tempo, uma realidade concreta-funcional e uma dimensão 

simbólica.  

Isso vai de acordo com o que aponta Harvey (2014, p. 20), quando diz que “o 

direito a cidade é um significante vazio, ou seja, tudo depende de quem vai conferir 

significado”.  

Para fazer essa discussão, tomo como ponto de partida a ocupação urbana do 

Bubas, pois mesmo em uma cidade polifônica, o que se vê/ouve repetidamente é uma 

(re)criação de formações discursivas que buscam homogeneizar os discursos em 

torno de uma cidade-vocação. Nesse sentido, o que se pretende não é dar uma 

resposta, mas sim, outra interpretação (sentidos outros) e assim desvelar uma 

memória discursiva que, sempre presente, promove um apagamento/silenciamento 
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que se dá na ordem do discurso. Mariani (1998, p. 34-35) designa tal fenômeno como 

“memória social”, sendo que esta memória social refere-se a “um processo histórico 

resultante de uma disputa de interpretações para os acontecimentos presentes ou já 

ocorridos”, de modo que, como resultado desse processo, “ocorre à predominância 

de uma de tais interpretações e um (às vezes aparente) esquecimento das demais”.  

Assim, esta pesquisa busca desvelar as formações discursivas que 

(re)produzem uma dissonância discursiva entre um sujeito que fala (a cidade) e um 

sujeito falante (o sujeito da ocupação) e para isso, propõe-se a discutir as estratégias 

que se dão através de formações discursivas. Considerando que o discurso é sempre 

um ato de produzir sentidos, quer seja pela fala, pela escrita ou por imagens, deter-

se-á também, sobre algumas estratégias de resistências operadas por essas formas, 

enfatizando algumas ações sociais coletivas de caráter sociopolítico levadas a cabo 

pela cidade-vocação e pelos sujeitos da Ocupação do Bubas em Foz do Iguaçu - PR, 

como forma de organizar e expressar sua(s) demanda(s) por território, enquanto 

terreno disputado material e simbolicamente.  

Assim, este artigo preenche uma lacuna específica, pois desvela como a 

memória faz valer as condições de produção no(s) sujeitos da análise do discurso e 

nos sujeitos de pesquisa, ou seja, como os sujeitos “tomam como suas as palavras 

de uma voz anônima que se produz no interdiscurso, apropriando-se da memória que 

se manifestará de diferentes formas em discursos distintos” (ORLANDI, 1993). Dessa 

forma, promover essa ruptura é tocar uma questão importante, pois (re)inclui um 

interdiscurso e (re)introduz outros interlocutores nesse discurso.  

Como estratégia da cidade-vocação e que, se materializa no campo discursivo 

vamos tomar como corpus de análise a Lei complementar nº 276, de 6 de novembro 

de 2017 (que regulamenta o Zoneamento da Área do Perímetro Urbano do Município 

de Foz do Iguaçu, disciplinando o Uso e Ocupação do Solo. Essa lei tem dentre um 

de seus objetivos o seguinte:  

 
 

Art. 1º, Inciso IV - Promover dentro do perímetro urbano, através de um 
regime urbanístico adequado (adequado para quem?), a qualidade de 
valores estético-paisagísticos (valores estéticos e paisagísticos pensados 
para quem?) naturais ou culturais, próprios da região e de Foz do Iguaçu; 
(Em negrito acrescentado pelo autor). 
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Com esse exemplo, é possível fazer várias incursões. A primeira e que me 

parece essencial é a de se perguntar: quem faz as leis?  

Aqui, é possível ensaiar uma tentativa de resposta. 

Como os sujeitos estão submetidos por uma atividade econômica que acontece 

na cidade, onde o espaço urbano é visto como algo a ser dividido, repartido e vendido 

e, como práticas discursivas permeiam esses sujeitos e, esses sujeitos pertencem a 

distintas classes, por óbvio, os discursos proferidos revelam suas posições sujeito. 

Portanto, se observa que o direito a cidade não está submetido unicamente à lógica 

do direito, mas também ao campo discursivo, ao campo da história, da política, da 

memória, etc. 

Dentro da perspectiva do campo discursivo, pode-se adotar com exemplo de 

uma estratégia de resistência e como forma de construção de um dizer, a imagem da 

Figura 1 (a seguir). Acredita-se que ao proceder a interpretação – sentido –, é possível 

perceber como o discurso mobiliza os sujeitos da ocupação de modo que estes, 

através dessa estratégia de resistência, restabelecem os implícitos, ou seja, ocupam 

a terra, para a qual dão um significado diferente, não apenas de relações de sentido 

(relação entre discursos), mas também de relações de força (relação de um discurso 

com a posição daquele que enuncia).  

Considerando que o discurso é sempre um ato de produzir sentidos, aqui se vê 

uma forma de organizar e expressar sua(s) demanda(s) por território, enquanto 

terreno disputado material e simbolicamente. A partir dessa análise, acredita-se que 

é possível “capturar” à percepção-posição que o(s) sujeito(s) tem da cidade, da 

ocupação e que revelam as zonas de conflito psíquicas, a saber, a aproximação-

distanciamento (reverso do discurso), que em tese, situaria o sujeito em uma fronteira 

psicogeográfica. Acredita-se que a representação social dos sujeitos de pesquisa se 

materializa através dessas particularidades, sendo que esse contexto discursivo é ao 

mesmo tempo um diferencial e, também propício para produzir outras memórias. 

 
 

Figura 1: Imagem de uma estratégia de improviso: galão de água preso a uma peça parte de 
bicicleta (garfo dianteiro) para proteger a lâmpada em um poste elétrico 
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Fonte: 

https://www.h2foz.com.br/noticia/a-vida-e-o-sonho-pela-casa-propria-na-maior-ocupacao-do-parana 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O que se espera através da conclusão deste trabalho é deslocar as matrizes 

discursivas que sedimenta uma memória discursiva que, por efeito em cadeia105, 

promove uma (re)produção discursiva e consequentemente, da reprodução das 

condições de produção, que tem o “poder” de fundamentar um discurso que orienta 

tanto o planejamento como a legislação urbana no município de Foz do Iguaçu.  

Contribuir com essa discussão é fundamental porque possibilita, a todos 

aqueles que olharem para este material, tenham um comprometimento maior com a 

realidade concreta, no que diz respeito à cidade, e não apenas, com uma parte dela. 

Outra questão importante é que fazer esse tipo de discussão tira a centralidade do 

direito – campo de saber da norma e da forma – enquanto a única forma de dizer a 

cidade, ou seja, olhando através da gramática (discurso) do direito à cidade, que pode 

assumir esse duplo sentido.  
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RELAÇÕES BRASIL-SURINAME:  

FRONTEIRA, GARIMPO E IMIGRAÇÃO NO SÉCULO XXI 

 
Camilo Pereira Carneiro106 

Hana Guedes Lichtenthaler 107 

Scharmory da Silva108 

 
Resumo: 
As relações do Brasil com a República do Suriname são recentes. O país, antiga 
colônia neerlandesa, alcançou a independência no ano de 1975. Apesar de partilhar 
uma fronteira com o Brasil em meio à selva Amazônica, há um extremo 
desconhecimento e uma carência de informações na mídia brasileira e na academia 
acerca do país, que conta com uma população de cidadãos brasileiros estimada em 
40 mil pessoas. A capital, Paramaribo, possui um bairro habitado pela comunidade 
brasileira (Tourtonne) que é conhecido como Belenzinho e os fluxos entre os dois 
países contam com um voo semanal entre Belém e a capital surinamesa. 
Recentemente, novos projetos para a região de fronteira foram anunciados pelo 
governo brasileiro, prometendo reverter o histórico distanciamento entre Brasília e 
Paramaribo, e vêm repercutindo entre comunidades locais. Face ao exposto, o 
presente trabalho traz uma análise das relações Brasil-Suriname e do papel da 
comunidade brasileira na sociedade surinamesa, tendo como objetivo aferir se as 
políticas públicas dirigidas pelo Estado brasileiro à fronteira com o Suriname são 
eficazes no sentido de impulsionar o desenvolvimento local e dinamizar as relações 
entre Brasília e Paramaribo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, sob a ótica das 
Relações Internacionais e da Geografia Política, pautada em análise bibliográfica e 
enriquecida com cartografia elaborada pelos autores. 
 
Palavras-chave: Suriname; Imigrantes brasileiros; Garimpo. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A República do Suriname é o menor país da América do Sul, com 163.821 km², 

localizada na costa norte da América do Sul, faz fronteira com a República 

Cooperativa da Guiana ao oeste, com a Guiana Francesa a leste, com o Brasil ao sul 

e com o Oceano Atlântico ao norte. Sua população é de aproximadamente 563.402 
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108 Discente do curso de Bacharelado em Relações Internacionais da UFGD. E-mail: 
scharmori@gmail.com  
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habitantes (em 2017) e sua capital, Paramaribo, tem uma população de 332 mil 

habitantes (estimativa de 2019), sendo expressivo o contingente de brasileiros. 

No Brasil, a discreta divulgação do Suriname na mídia e a reduzida atenção da 

academia fazem do país um dos vizinhos mais desconhecidos dos brasileiros. Nesse 

sentido, o presente estudo busca contemplar uma lacuna existente na literatura em 

língua portuguesa acerca da formação social e econômica do país, do período colonial 

aos tempos atuais, buscando explicar a presença da comunidade brasileira no 

Suriname e caracterizar o processo migratório, intimamente ligado à extração de ouro. 

O trabalho aborda ainda temas referentes à modernização da Amazônia e à economia 

do Suriname e afere a baixa densidade institucional na fronteira entre os dois países 

e as políticas públicas dirigidas a esta região. 

Inicialmente, no tópico “Suriname: história, população e fronteiras” são 

analisados aspectos geográficos do Escudo das Guianas, com ênfase no Suriname e 

em suas características históricas, econômicas e demográficas. Com uma população 

muito diversificada, o que explica o uso corrente de diferentes idiomas no país, o 

Suriname foi colonizado pelos Países Baixos, que implantaram uma economia de 

plantations com base em mão de obra escrava e servil. Embora tenha conseguido sua 

independência política em 1975, o Suriname permanece atrelado à velha estrutura 

econômica dos tempos de colônia: dependente economicamente da exportação de 

commodities. 

Por sua vez, o tópico “A comunidade brasileira no Suriname” traz uma análise 

do contingente de imigrantes brasileiros no país, que segundo o Itamaraty varia entre 

15 e 30 mil indivíduos, muitos dos quais vivendo em situação irregular. Grande parte 

dos brasileiros no Suriname migrou em busca de melhores condições de vida, mas 

acabou sendo obrigada a exercer trabalhos informais. Não raras vezes sendo vítimas 

do tráfico internacional de pessoas, esses brasileiros acabam por ser explorados em 

atividades como prostituição e trabalho escravo. Casos comprovados em pesquisas 

como as realizadas pela Organização Sodireitos, que elaborou a Pesquisa Tri-

nacional sobre tráfico de mulheres do Brasil e da República Dominicana para o 

Suriname, brevemente apresentada no presente artigo. 
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Na parte final, o tópico “A fronteira Brasil-Suriname: geopolítica e Amazônia” 

aborda os aspectos da geopolítica da Amazônia, o distanciamento histórico entre 

Brasília e Paramaribo, as relações comerciais do Suriname e os recentes projetos 

apresentados pelo governo Bolsonaro para a região de fronteira entre os dois países, 

que embora tenham sido criados sob a justificativa de garantir maior segurança e 

modernização a essa região, onde a presença do Estado é rarefeita, sofrem a 

oposição de comunidades locais. O artigo analisa ainda a precariedade dos meios de 

transporte e comunicação na fronteira Brasil-Suriname e os obstáculos para o 

incremento das interações entre os dois países. 

Os tópicos descritos acima e a estrutura do texto foram elaborados com vistas 

a contemplar o objetivo do artigo, que consiste em aferir se as políticas públicas 

dirigidas pelo Estado brasileiro à fronteira Brasil-Suriname são eficazes, no sentido de 

potencializar o desenvolvimento regional e o bem-estar das populações locais e 

potencializar as relações institucionais entre os dois países. O trabalho configura uma 

pesquisa qualitativa, básica, pautada em análise bibliográfica e documental, sob a 

ótica das Relações Internacionais e da Geografia Política, enriquecida com cartografia 

elaborada com o software ArcGIS pelos autores para o artigo.  

 

SURINAME: HISTÓRIA, POPULAÇÃO E FRONTEIRAS 

 

A Amazônia brasileira é, ainda no século XXI, precariamente conectada com 

as demais regiões do Brasil. Algumas de suas áreas são acessíveis apenas por via 

aérea, configurando os pontos mais isolados do território brasileiro. Este é o contexto 

do Escudo das Guianas, que abrange quatro estados da Amazônia brasileira, além 

das Guianas e da Venezuela. Uma região escassamente povoada, que dispõe de uma 

malha rodoviária diminuta, concentrada nas proximidades do litoral atlântico, como 

mostra o mapa 1. 

Silva e Rückert (2009) ressaltam que o Escudo das Guinas constitui uma 

formação geológica que possui uma superfície de 1.787.100 km² e corresponde a uma 

das regiões sul-americanas mais desconhecidas pelos brasileiros. Entendimento 

corroborado por Monteiro (2018), que afirma que dentre os dez Estados com os quais 
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o Brasil compartilha fronteira o Suriname é um dos menos conhecidos pela população 

brasileira, havendo uma discreta divulgação do país nos meios de comunicação e nos 

círculos acadêmicos nacionais. 

 
 

Mapa 1 – Escudo das Guianas, conexões viárias e fronteira Brasil-Suriname 

 
Fonte: Camilo Pereira Carneiro (2020). 

 
 

O Suriname é caracterizado por possuir uma população etnicamente 

diversificada e pela presença de idiomas109 distintos daqueles existentes em seus 

vizinhos sul-americanos. Voltado ao Caribe culturalmente e economicamente, o 

Suriname possui uma economia rudimentar baseada na exportação de minérios, 

 
109 O neerlandês é a língua oficial do Suriname, mas maioria da população faz uso do sranan (língua 
franca no país, um idioma crioulo conhecido popularmente como takitaki – corruptela do inglês talktalk). 
Além disso, as diferentes comunidades étnicas fazem uso das línguas de seus antepassados, como o 
híndi, o javanês, o mandarim, o inglês, o português, entre outros. 
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embora conte ainda com importantes jazidas de petróleo em sua plataforma 

continental. Suas relações exteriores escassas e seu nível de desenvolvimento são 

heranças do modelo de colonização e da independência tardia (SILVA; RÜCKERT, 

2009). 

 

HISTÓRICO DA COLONIZAÇÃO DO SURINAME: ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E 

ECONÔMICOS 

 

Tendo se constituído a partir da colonização promovida pelos Países Baixos, o 

Suriname originalmente recebeu o nome de Guiana Neerlandesa (Nederlands-

Guiana, em neerlandês). Ironicamente, o povoado que deu origem à Guiana 

Neerlandesa foi criado pelos britânicos em 1651. Com o Tratado de Breda, de 1667, 

que pôs fim à segunda Guerra Anglo-Neerlandesa, os neerlandeses obtiveram a 

soberania sobre o território guianês em troca do território de Nova Amsterdã, então 

colônia neerlandesa localizada na América do Norte – que com o domínio britânico 

seria rebatizada de Nova York (CAVLAK, 2016). 

A administração da Guiana Neerlandesa ficou a cargo da Companhia de 

Comércio das Índias Ocidentais (West-Indische Compagnie – WIC) o território passou 

a ser gerido sob a peculiaridade colonial dos Países Baixos de buscara expansão 

comercial sem a preocupação em promover o povoamento ou implantar um enclave 

com seus valores e costumes (CAVLAK, 2015). 

A colonização da Guiana Neerlandesa teve como uma de suas principais 

características a tolerância religiosa, algo que já existia nos Países Baixos. Os 

calvinistas neerlandeses não forçaram a conversão dos nativos, além disso, a colônia 

receberia ainda muitos judeus neerlandeses expulsos do Nordeste brasileiro em 1654 

(VELTMAN, 2005). 

Em relação à exploração econômica da Guiana Neerlandesa havia o interesse 

na produção de açúcar (commodity muito valorizada no continente europeu no século 

XVII) e café. A produção agrícola de gêneros tropicais para exportação seria a base 

da economia colonial ao longo dos séculos seguintes. Esta produção contou 

inicialmente com a mão de obra de escravos africanos, trazidos entre 1650 e 1808, 
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oriundos, sobretudo, da costa oeste africana. Nesse sentido, cabe destacar que o 

contingente de escravos africanos levados para a Guiana Neerlandesa era 

proveniente dos mesmos locais de origem de parte dos escravos que viviam no Brasil. 

Ou seja, o tráfico negreiro fez com que parcelas da população brasileira e surinamesa 

possuíssem uma origem étnica comum (MONTEIRO, 2018).     

Goldfeld e Franchi (2017) destacam que a Guiana Neerlandesa foi administrada 

nos séculos XVII e XVIII pela Companhia de Comércio das Índias Ocidentais como 

uma colônia de plantation, pautada no trabalho escravo, cuja produção era organizada 

e promovida por uma diminuta população branca (composta por judeus e não judeus). 

A decadência econômica no final do século XVIII e no início do século XIX resultou na 

emigração de quase toda população branca não judaica. Em 1814, após as Guerras 

Napoleônicas, a Convenção de Londres redefiniu as fronteiras das Guianas entre 

britânicos (que controlariam as regiões de Essequibo, Demerara e Berbice), 

neerlandeses (limitados à faixa costeira central) e franceses (que ficariam com uma 

colônia a leste) (CAVLAK, 2014). 

A demografia da Guiana Neerlandesa passou a ser modificada com a abolição 

da escravidão, em 1863. Com isso, houve um aumento da imigração dos chamados 

coolies110, trabalhadores asiáticos que já vinham chegando à colônia desde a metade 

do século XIX. De início, foram os chineses (que chegaram entre 1854 e 1874) e 

posteriormente os indianos (a partir de 1870) e javaneses (que chegaram a partir de 

1891). Os novos imigrantes vinham por meio de contratos de trabalho temporários, 

mas muitos terminaram permanecendo definitivamente (ROSA RIBEIRO, 2002). 

Os imigrantes que eram contratados na Índia Britânica trabalhavam nas 

lavouras de cana e café, onde sofriam com condições de trabalho degradantes. 

Situação que fez com que em 1916 o governo do Reino Unido proibisse a imigração 

de indianos para região. No entanto, a imigração de javaneses se manteve, tendo em 

 
110 De acordo com Santos (2017), o termo coolie é uma generalização usada desde o século XIX e se 
refere a asiáticos de variadas culturas e origens (chineses, indianos ou pessoas de outras 
procedências) que trabalharam sob contrato em diversas partes da economia-mundo capitalista, 
especialmente no século XIX. O termo alude a pessoas com baixa qualificação que tiveram de migrar 
compulsoriamente e foram submetidas a regimes de trabalho em condições degradantes e violentas 
em diversas sociedades, como nas regiões escravistas e pós-escravistas da América.  
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vista que estes eram provenientes de uma colônia neerlandesa111 (ROSA RIBEIRO, 

2002).  

Entre 1838 e 1917 cerca de 240 mil indianos e javaneses foram levados para 

trabalhar nas Guianas, sendo que um terço deste contingente retornou ao continente 

asiático (CAVLAK, 2014). A grande diversidade étnica do Suriname fez com que 

passassem a coexistir no país um grande número de religiões. Este fato moldou a 

paisagem de cidades como Paramaribo, onde templos de diferentes religiões por 

vezes estão localizados lado a lado. A cidade chega a abrigar em uma mesma rua 

uma sinagoga que compartilha um muro com uma mesquita (foto 1). 

 
 

Foto 1 – Sinagoga ao lado de mesquita em Paramaribo 

 
Fonte: Pereira Carneiro, 2013. 

 
 

Em função da herança colonial e do modelo de exploração do território, que 

configurava uma grande plantation, a estrutura econômica da Guiana Neerlandesa e, 

 
111 No tocante à colonização neerlandesa da Indonésia, cabe ressaltar que o primeiro contato dos 
neerlandeses com habitantes de Java ocorreu em 1596. No final do século XVIII, os neerlandeses 
tinham estendido sua influência ao interior da ilha através da Companhia Neerlandesa das Índias 
Orientais (Vereenigde Oost-Indische Compagnie – VOC). Com a expansão do domínio neerlandês 
pelas ilhas vizinhas, a VOC fundou a colônia das Índias Orientais Neerlandesas (1800-1949), que 
abrangia todo o território da atual Indonésia. 
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posteriormente, do Suriname baseou-se na produção e exportação de gêneros 

primários de baixo valor agregado (inicialmente o açúcar e atualmente metais, como 

o ouro e a bauxita) e na concentração de riqueza.  

Esta estrutura socioeconômica explica os altos índices de pobreza e 

desigualdade que o Suriname apresenta neste início de século XXI. Em 2012, o país 

figurou na posição de número 105 no ranking de IDH da ONU. Além disso, segundo a 

FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), entre 15% 

e 20% da população do país sofre de subnutrição (CORREA, 2015). Não obstante a 

situação de pobreza, o Suriname possui significativas jazidas minerais e de 

hidrocarbonetos, possuindo assim, um grande potencial energético. Até recentemente 

esses recursos encontravam-se sob controle de multinacionais da Europa e dos 

Estados Unidos, o que representa um obstáculo para eventuais políticas de 

desenvolvimento local (VISENTINI, 2008). 

 

A COMUNIDADE BRASILEIRA NO SURINAME 

 

Após a independência do Suriname, na década de 1970, teve início a relação 

diplomática do país com o Brasil, sendo assinados o Tratado de Amizade, Cooperação 

e Comércio e o Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica e 

Técnica em 1976. Não obstante, até os dias atuais a fronteira entre os dois países é 

marcada pela ausência de cidades e rodovias ou vias de acesso.  

O isolamento da região da fronteira entre Brasil e Suriname é um problema 

histórico que chegou a ser contemplado em um projeto do deputado Siqueira Campos, 

de 1974, no qualera proposta a redivisão territorial da Amazônia Legal. Neste projeto 

estava prevista a criação do Território Federal do Trombetas, com capital em Monte 

Alegre, às margens do rio Amazonas. Contudo, a iniciativa não foi levada adiante. 

Passadas quatro décadas, os projetos governamentais de desenvolvimento voltados 

à Amazônia, tanto no período ditatorial quanto nos governos democráticos, não 

alcançaram a região de fronteira do Brasil com o Suriname, que continua sendo uma 

das mais isoladas da América do Sul. 
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A falta de interações oficiais relevantes entre os dois países não impediu o 

advento de um significativo movimento migratório de brasileiros para o Suriname. De 

acordo com os dados do governo surinamês, os brasileiros configuram o segundo 

maior grupo de estrangeiros residentes no país. Com um contingente quase igual, 

embora ligeiramente maior do que o dos chineses, os brasileiros representam 

aproximadamente 11,65% do total de imigrantes (contra 11,4% de chineses). Os 

dados oficiais apontam um contingente de 5.375 indivíduos, o que faz com que os 

brasileiros fiquem atrás apenas dos guianenses, principal grupo de imigrantes no 

Suriname, que somam oficialmente 13.091 indivíduos e representam 28,36% do total 

de estrangeiros no país (DATOSMACRO, 2019).  

As estimativas, no entanto, não são um consenso entre os diferentes órgãos 

do Brasil e do Suriname. Segundo o Itamaraty, entre 15 e 30 mil brasileiros residem 

naquele país, grande parte em condição irregular. Alguns autores chegam a 

mencionar a cifra de 40 mil imigrantes brasileiros. O fato de os brasileiros entrarem e 

saírem com frequência do Suriname dificulta o cálculo. A regularização migratória dos 

brasileiros (muitos dos quais atuam como garimpeiros) vem sendo objeto de contatos 

políticos de alto nível entre os dois países, que contam com o Grupo de Trabalho 

sobre Assuntos Migratórios e Consulares, instituído em 2011 (BRASIL, 2018). 

A maioria dos imigrantes brasileiros no Suriname chegou ao país com o objetivo 

de conseguir melhores condições de vida. No entanto, essas pessoas passaram a 

enfrentar uma situação na qual não contam com uma renda fixa, vivendo em 

circunstâncias precárias, estando vulneráveis em termos de saúde e direitos civis. 

Theije (2005) afirma que a presença de brasileiros no Suriname configura um 

movimento migratório Sul-Sul que envolve a transnacionalidade e a busca por 

oportunidades econômicas. Este contingente é oriundo, sobretudo, de áreas rurais do 

norte do Brasil, sendo composto, em grande parte, por trabalhadores de pouca 

escolaridade e de classe baixa, que encontram trabalho no garimpo. 

No que tange à realidade dos brasileiros no Suriname, Procópio (2007, p. 102) 

afirma que “[...] vitimada pelo Suri-Cartel112, parte dos imigrantes brasileiros é 

 
112 O Suri-Cartel (SuriKartel, em neerlandês) foi uma organização criminosa estruturada entre 2000 e 
2003, envolvida no transporte de cocaína da Colômbia para o Suriname e Guiana, de onde a droga 
seguia para os EUA e Europa. Era liderada pelos traficantes Leonardo Dias de Mendonça e 
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explorada por organizações criminosas oriundas do Líbano, da Índia e da Nigéria. 

Esses trabalhadores [...] recebem tratamento de escravos nos garimpos da floresta”. 

Já em relação aos brasileiros residentes na capital do Suriname, Theije (2007) 

recorda que o início da formação da comunidade brasileira em Paramaribo se deu no 

final do século XX, mais precisamente no período entre 1997 e 1998. A presença dos 

brasileiros provocou mudanças no cotidiano local, supermercados passaram a vender 

produtos brasileiros e indivíduos brasileiros passaram a desenvolver atividades 

comerciais visando atender os garimpeiros. Foram abertos bares, restaurantes, 

hotéis, lojas de equipamentos de mineração, entre outros. Houve uma concentração 

maior dos brasileiros no bairro Tourtonne, que passou a ser conhecido como 

Belenzinho (Klein Belém, em neerlandês), em referência à capital do Pará, estado de 

origem de grande parte dos imigrantes brasileiros. No Belenzinho se concentram os 

locais de residência, comércio e negócios (relacionados à compra e venda do ouro) 

da população brasileira no Suriname. 

Cabe ressaltar que os brasileiros que residem em Paramaribo têm a vida e as 

atividades laborais relacionadas com o garimpo. Aqueles que não exercem a função 

de garimpeiro atuam no setor de serviços que é sustentado pelo dinheiro do garimpo. 

No centro de Paramaribo existem diversas casas de compra e venda de ouro (foto 2). 

Além disso, ao longo das últimas duas décadas, a cultura e os hábitos dos brasileiros 

garimpeiros passaram a compor o quotidiano de Paramaribo e a influenciar a vida dos 

habitantes da cidade (THEIJE, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fernandinho Beira-Mar e chegou a contar com a participação de Dino Bouterse, filho do atual 
presidente do Suriname, Desi Bouterse (no poder desde 2010). 
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Foto 2 – Casa de comércio de ouro no porto de Paramaribo 

 
Fonte: Pereira Carneiro, 2013. 

 
 

No que tange ao garimpo, cabe ressaltar que em virtude deste empregar um 

grande contingente de homens, configura uma atividade que relega às mulheres as 

tarefas de cuidar\servir os trabalhadores com cuidados domésticos, como lavar, limpar 

e cozinhar, além do trabalho no circuito da prostituição. O grande número de 

garimpeiros movimenta o mercado do sexo que é composto por mulheres que vêm do 

Brasil (OLIVEIRA, 2013). Ao longo do tempo, este mercado vem sendo ampliado para 

atender a demanda dos garimpeiros. As mulheres são levadas às regiões de garimpo 

muitas vezes por meio do tráfico de pessoas. Comumente seduzidas por promessas 

de bons empregos, terminam por sofrer ameaças e violência, sendo envolvidas em 

uma realidade na qual ficam ainda mais indefesas e expostas (BRASIL, 2011). 

As mulheres brasileiras residentes no Suriname que são vítimas do tráfico 

internacional de pessoas são aliciadas, sobretudo, no Pará e no Maranhão com 

promessas falsas de trabalho e quando chegam ao país são inseridas à força no 

circuito da prostituição. Foi o que comprovou a Pesquisa tri-nacional sobre tráfico de 

mulheres do Brasil e da República Dominicana para o Suriname, realizada pela 
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Organização Sodireitos113 e publicada em 2008. No âmbito da referida pesquisa(na 

qual os nomes das entrevistadas foram substituídos por letras para proteger a 

identidade das vítimas) foram relatadas experiências de brasileiras como DI: 

 
 

Foi convidada a ir para o Suriname a fim de trabalhar num restaurante, mas 
na verdade foi levada com mais sete meninas para um clube fechado, quando 
tinha 23 anos. ‘Quando cheguei lá, fiquei assustada. Tinha até um micro-
ônibus pra levar as meninas. Chegando lá, eu olhei e vi um monte de 
mulheres num privê. Funciona de dia, para as meninas que querem trabalham 
pra pagar mais rápido (a dívida). Tem uma que é obrigatório trabalhar. 
Quando foi à noite, ele (o dono do clube) chamou as meninas no escritório, 
ele deu as boas-vindas e disse que se fôssemos obedientes poderíamos ser 
grandes amigas dele. Foi um inferno. Fazia programa até doente pra pagar 
habitação, comida e limpeza’ (SODIREITOS, 2008, p. 69). 

 
 

Ainda no âmbito da prostituição, a realidade das mulheres no interior do 

Suriname, em especial nas áreas de garimpo, é marcada por diferentes formas de 

exploração. Existem diferentes tipos de trabalho sexual, dois envolvendo surinamesas 

em situações independentes (acampamentos de prostitutas ou moradoras de aldeias 

próximas de sítios de garimpo), outro que envolve vendedoras e cozinheiras que 

eventualmente exercem trabalhos sexuais, e o trabalho nos clubes próximos de 

garimpos, onde prevalece o sistema sexo por crédito, no qual o tráfico de mulheres é 

materializado (ANTONIUS-SMITS, 1999).  

No tocante ao tráfico de mulheres brasileiras para os garimpos no Suriname, 

cabe destacar a situação da escravidão por dívida. Chegando ao país, as mulheres 

brasileiras vítimas da exploração sexual são obrigadas a pagar os custos da viagem, 

da hospedagem, da alimentação e de exames médicos ao dono do garimpo. De 

acordo com Antonius-Smits (1999), as mulheres permanecem três meses em média 

à disposição dos garimpeiros para manterem relações sexuais. Ao final desse período 

o dono do garimpo desconta 10% dos salários dos garimpeiros e paga um salário pré-

 
113 Criada em 2006, a Sociedade da Defesa dos Direitos Sexuais da Amazônia – Organização 
Sodireitos – é uma organização civil voltada para a defesa dos direitos sexuais migratórios na 
Amazônia. Em 2014 a organização implementou o projeto “Diásporas no Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas entre o Brasil e o Suriname”, realizado entre agosto e dezembro do referido ano, em parceria 
com o Grupo Mulheres em Movimento, a Universidade Federal do Pará e a Secretaria de Justiça e 
Direitos Humanos, com o apoio da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e do 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). 
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estabelecido às vítimas da exploração sexual (as mulheres são obrigadas a aceitar 

todos os clientes, não podem sair do estabelecimento e têm metas estipuladas no 

tocante ao número de programas que serão realizados). 

No interior do Suriname as relações entre o tráfico de pessoas e o garimpo 

clandestino moldaram um circuito que envolve diferentes atividades ilegais 

transnacionais que hoje estão interconectadas. Nesse sentido, Nunes Coelho (2011) 

afirma que no Suriname as redes de prostituição muitas vezes patrocinam os 

garimpos por meio de empréstimos realizados por cafetões do Pará. Tais redes 

interligam pessoas no Brasil, no Suriname e nos Países Baixos e promovem ainda o 

tráfico de mulheres para a prostituição na Europa. 

 

A FRONTEIRA BRASIL-SURINAME: GEOPOLÍTICA E AMAZÔNIA   

 

Na década de 1990 Becker e Egler (2006) afirmavam que a Amazônia assumia 

a expressão básica das fronteiras e em função da ausência de organizações sociais 

capazes de oferecer resistência o governo federal passou a promover a modernização 

da região. Com a implementação de programas e projetos o valor da terra na 

Amazônia passou a crescer, resultando também no aumento dos conflitos sociais.  

A expansão da pecuária, da mineração e da exploração da madeira resultou na 

aceleração do desmatamento, os projetos implantados entre as décadas 1970 e 1980 

provocaram uma imigração desordenada, bem como a consequente grilagem de 

terras e o desequilíbrio socioambiental (OLIVEIRA; CARLEIAL, 2013). 

As políticas públicas de caráter desenvolvimentista implantadas pelo governo 

brasileiro na Amazônia abriram fronteiras para o grande capital internacional e 

nacional, mas por outro lado esgotaram a capacidade do governo de regular a atuação 

empresarial e negociar com o capital multinacional. A vulnerabilidade do governo na 

região se revela na incapacidade de controlar os fluxos de pessoas e mercadorias. 

A economia da Amazônia brasileira, pautada na exportação de produtos 

primários, sofre ameaças que vêm, muitas vezes, do outro lado do limite internacional. 

É o caso da mosca da carambola, presente nos países do Escudo das Guianas (como 

o Suriname), que pode destruir plantações de frutas de exportação, cuja importância 
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é muito relevante para a economia amazônica (BRASIL, 2019). Nesse sentido, uma 

das iniciativas recentes do governo brasileiro foi a capacitação de técnicos no 

Suriname para o combate à mosca da carambola. Um dos poucos exemplos de 

cooperação entre os dois países.  

Cabe destacar que, ainda hoje, são diminutas as relações comerciais formais 

entre Brasil e Suriname. O quadro é agravado pelo fato de o Suriname ter uma restrita 

pauta de exportações, na qual o ouro representa 67,3% do total e outros produtos 

minerais representam 12%. As principais origens das importações do Suriname são: 

Estados Unidos (US $ 410 milhões), Países Baixos (US $ 186 milhões), China (US $ 

138 milhões), Trinidad e Tobago (US $ 113 milhões) e Brasil (US $ 38,3 milhões). Já 

os principais destinos das exportações do Suriname são: Suíça (US $ 1,07 bilhão), 

Hong Kong (US $ 658 milhões), Bélgica/Luxemburgo (US $ 345 milhões), Guiana (US 

$ 114 milhões) e Emirados Árabes Unidos (US $ 106 milhões) (OEC, 2017). A tabela 

1 reúne os principais países de origem e de destino dos produtos exportados e 

importados pelo Suriname. 

Recentemente, o governo federal do Brasil manifestou interesse em reverter o 

distanciamento histórico entre Brasília e Paramaribo. Em 2019, o governo Bolsonaro 

anunciou a intenção de promover projetos na região da fronteira Brasil-Suriname. 

Entre os projetos estão uma ponte no Rio Amazonas, no município de Óbidos, uma 

hidrelétrica em Oriximiná e o prolongamento da BR-163 até a divisa internacional dos 

dois países. Todas essas iniciativas estão dentro do Projeto Barão do Rio Branco, 

ligado ao Programa Calha Norte (BRAGANÇA, 2019). 

 
 

Tabela 1 – Principais parceiros comerciais do Suriname 

Origem das importações Destino das exportações 

1° Estados Unidos 30% 1° Suíça 40% 

2° Países Baixos 14% 2° Hong Kong 25% 

3° China 10% 3° 
Bélgica/Luxemburgo  

13% 

4° Trinidad e Tobago 8,2% 4° Guiana 4,2% 

5° Brasil 2,8% 5° Emirados Árabes 4% 
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Unidos 

Fonte: OEC, 2017. 
 
 

Cabe destacar que por trás do Projeto Barão do Rio Branco estão interesses 

de mineradoras multinacionais114. Nesse sentido, o estado do Pará já vem sofrendo 

os impactos de grandes projetos de mineração em áreas de quilombos e terras 

indígenas. Um exemplo é a atuação da mineradora canadense Belo Sun, cuja 

presença no Pará tem um histórico marcado por conflitos entre os interesses da 

empresa com os dos moradores da região e com a preservação do meio ambiente 

(REUTERS, 2019). 

Em resposta à ameaça representada pelo projeto, a Articulação dos Povos e 

Organizações Indígenas do Amapá e Norte do Pará (APOIANP) e comunidades 

quilombolas que terão seus territórios diretamente impactados se manifestaram em 

notas públicas contra o Projeto Barão do Rio Branco (CPISP, 2019). 

Não obstante a resistência de povos tradicionais, o Projeto Barão do Rio Branco 

vai ao encontro dos interesses dos militares brasileiros, que defendem o aumento da 

presença humana como forma de dirimir as ameaças e a cobiça internacional pela 

região. Nesse sentido, é importante recordar que na década de 1970 o governo 

brasileiro incentivou a parceria entre empresas multinacionais e brasileiras na região 

da fronteira Brasil-Suriname – Projeto Trombetas. Naquela altura as reservas de 

bauxita da área do projeto eram estimadas em 620.000 toneladas (OLIVEIRA; BRUM, 

2018). 

Corroborando o histórico entendimento dos militares brasileiros de “integrar 

para não entregar”(lema criado na década de 1960 no governo do general Castelo 

Branco)e resgatando a política estratégica de integração nacional115 do regime militar 

 
114 Em relação ao incentivo do governo brasileiro aos projetos de mineração na região da fronteira 
Brasil-Suriname, no ano de 2009 uma missão multidisciplinar, organizada pela ABC/Ministério das 
Relações Exteriores viajou a Paramaribo afim de elaborar projetos de cooperação técnica a serem 
executados por instituições dos dois países. Nesse sentido, o Grupo de Trabalho (GT) Geologia e 
Mineração, composto por técnicos da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e 
representantes do Serviço Geológico e Mineiro do Suriname (Geologishe Mijnbouwkundige Dienst – 
GMD) elaborou a proposta do Projeto Mapeamento Geológico e da Geodiversidade na Fronteira Brasil-
Suriname (CPRM, 2020). 
115 Vasconcelos (2016) recorda que durante a ditadura cívico-militar (1964-1985), amparados em 
princípios geopolíticos de segurança nacional e desenvolvimento, os militares defendiam uma política 
de integração nacional da Amazônia ao ecúmeno nacional. Nesse sentido, foi criado o Programa de 
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(1964-1985), que fora influenciada pelos pensamentos de Golbery do Couto e Silva e 

Carlos de Meira Mattos, em janeiro de 2020 o governo brasileiro criou o Conselho da 

Amazônia, coordenado pelo vice-presidente da República.  

Com vistas a integrar uma área considerada “desértica” pelo governo 

Bolsonaro, promover projetos de mineração e facilitar o escoamento da soja produzida 

na região Centro-Oeste, as iniciativas anunciadas para o noroeste paraense têm como 

obstáculo a presença do maior bloco de áreas protegidas do Brasil. São23 áreas, que 

correspondem a 2 milhões de hectares de floresta equatorial distribuídos em unidades 

de conservação, terras indígenas e territórios quilombolas. 

Ainda no que tange aos projetos governamentais, Lima (2017) recorda que, 

historicamente, projetos de mineração no Escudo das Guianas têm esbarrado nas 

dificuldades existentes na região ligadas à dinâmica de segurança. Entre os fatores, 

cabe destacar o grande fluxo de brasileiros (muitos ligados ao garimpo), a mineração 

irregular e os problemas decorrentes (armas, drogas, prostituição), a falta de conexão 

rodoviária na fronteira, os litígios fronteiriços e a influência de potências externas nas 

Guianas. 

Atualmente, a única presença do Estado na região de fronteira do Brasil com o 

Suriname é o 1° Pelotão Especial de Fronteira (PEF), onde estão alojados 50 militares 

e suas famílias. O 1° PEF está localizado no Parque do Tumucumaque e só é 

acessado por via aérea, uma vez que a região não possui rios ou estradas de acesso 

a outras partes do Brasil. A base está a 10 km do limite internacional e a 940 km de 

Belém (BRASIL, 2017). 

Os Pelotões Especiais de Fronteira, como o de Tiriós, foram criados com o 

Programa Calha Norte, iniciado em 1985, que promoveu a instalação de unidades 

militares do Exército Brasileiro no meio da selva amazônica, nas proximidades do 

limite internacional terrestre do país (FAGUNDES; PEREIRA CARNEIRO, 2017). 

Não obstante os esforços do governo federal, a precária infraestrutura de 

transportes e comunicações configura um desafio para o aprofundamento das 

interações entre Brasil e Suriname. No que tange à conexão de transporte entre os 

 
Integração Nacional (PIN), em 1970, tendo como principal objetivo a integração física do território 
brasileiro por meio da construção de rodovias. 
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dois países, a diminuta oferta de voos e o alto custo dos mesmos configuram um 

grande obstáculo para as interações entre os dois países. O voo comercial de Belém 

para Paramaribo, que tem duração de uma hora e cinquenta e cinco minutos, custava 

em fevereiro de 2020 (bilhete de ida-e-volta) aproximadamente R$ 1.400,00, sendo 

oferecido somente pela empresa aérea Gol, nos domingos (GOL, 2020).  

É importante ressaltar que a melhoria das infraestruturas disponibilizadas 

poderia resultar no surgimento de arranjos produtivos localizados. Contudo, de acordo 

com Oliveira e Brum (2018), na maioria dos casos, a maior disponibilidade de 

infraestrutura não significa necessariamente que isso irá ocorrer, sendo apenas um 

primeiro passo naquela direção. No entender dos autores nenhum arranjo produtivo 

será criado sem que existam outras condições e atividades de suporte necessárias 

para estabelecer uma cadeia de atividades produtivas centrais e complementares. 

 

CONCLUSÃO  

 

A relação Brasil-Suriname é marcada pela posição desses países na economia-

mundo capitalista. Países periféricos no sistema internacional que compartilham uma 

fronteira desprovida de acesso por via terrestre e que é escassamente povoada, 

reflexo das interações diminutas entre os dois países. 

Não obstante a escassez populacional, a precariedade de infraestruturas de 

transporte e a diminuta interação comercial, em função de abrigar uma relevante 

população de origem brasileira o Suriname deveria ser tratado como um país 

importante no âmbito da política externa brasileira, no entanto, as escassas conexões 

formais em termos de comércio regular e transporte denotam a pouca atenção 

destinada à Paramaribo por Brasília ao longo da história.  

Nos últimos anos, a região de fronteira do Brasil com o Suriname passou a ser 

contemplada em projetos de exploração mineral que envolvem o grande capital 

internacional e mineradoras multinacionais. Iniciativas que são, ao mesmo tempo, 

defendidas pelos militares brasileiros, preocupados com a defesa do território 

nacional, e combatidas por comunidades locais, em especial povos indígenas e 

quilombolas, que terão seus territórios impactados.  
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A zona de fronteira entre os dois países continua marcada pela ausência de 

políticas públicas de desenvolvimento, por iniciativas unilaterais implementadas pelas 

autoridades brasileiras (Programa Calha Norte e Projeto Barão do Rio Branco) e pela 

falta de participação das comunidades locais nas decisões governamentais referentes 

à região, elementos que compõem o quadro da ocupação regional que historicamente 

vem resultando em intensos conflitos sociais e ecológicos. 

Ao longo do tempo, as políticas públicas dirigidas pelo Estado brasileiro à 

fronteira com o Suriname têm sido elaboradas sem a participação das comunidades 

locais – caso das iniciativas propostas recentemente pelo governo brasileiro– e não 

têm abrangido nada além de investimentos em infraestrutura econômica. Tais políticas 

não contemplam a garantia de acesso a direitos pela população brasileira residente 

no Suriname (sobretudo os indivíduos vítimas do tráfico de pessoas), tampouco 

fornecem alternativas de emprego e renda à população de baixa escolaridade da 

região de fronteira e de grandes centros da Amazônia brasileira. Quadro que faz com 

que a emigração continue sendo percebida por muitos paraenses, maranhenses, 

amazonenses e amapaenses como alternativa à situação de pobreza e à falta de 

perspectiva que aflige a maioria da população brasileira e da Amazônia. 
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AS FRONTEIRAS INSULARES NO CONTEXTO DA MOBILIDADE/MIGRAÇÕES 

INTERNACIONAIS: O CASO DE CABO VERDE (ÁFRICA) 

 
Paulino Oliveira Do Canto116 

 
Resumo: 
As constantes mudanças que afetam a mobilidade de pessoas, bens, serviços e 
capitais nas fronteiras dos Estados africanos, sobretudo no contexto das 
Comunidades Económicas Regionais, têm provocado abordagens diferenciadas, com 
destaque para estudos específicos sobre as relações entre as mobilidades e as 
dinâmicas sociais n(d)as fronteiras. Este trabalho, fruto da reflexão da tese de 
dissertação, propõe refletir sobre como se construiu a conceção e/ou representação 
das fronteiras cabo-verdianas e foi evoluindo, implicando em novas dinâmicas sociais 
no contexto das mobilidades/migrações internacionais, com enfoque especial sobre 
os cidadãos da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) 
para/em Cabo Verde. Para o efeito, o presente estudo baseia-se em análise qualitativa 
com base em entrevistas privilegiando como foco de análise as narrativas dos 
cidadãos da CEDEAO sobre suas experiências de mobilidade e travessia de fronteiras 
africanas bem como das dos agentes de fronteira. Percebeu-se que as fronteiras 
cabo-verdianas são instituições complexas de produção essencialmente de 
subjetividades que, em dinâmicas, condicionam a mobilidade dos cidadãos da 
CEDEAO para Cabo Verde. 
 
Palavras-chave: fronteiras cabo-verdianas; migrações; africanos. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Cabo Verde é um país arquipelágico que fica situado na Costa Ocidental 

Africana, acerca de 500km do Senegal. Formado por nove ilhas habitadas e uma 

despovoada, que se divide em dois grupos: o de Barlavento (Ilhas de Santo Antão, 

São Vicente, São Nicolau, Santa Luzia, Sal e Boa Vista) e o de Sotavento (ilhas de 

Santiago, Maio, Fogo e Brava). Desde 1462, aquando do povoamento do Arquipélago, 

Cabo Verde vem desempenhando um papel crucial na migração/mobilidade das 

pessoas. A sua importância para o fenómeno migratório despontou ainda cedo, 

aquando do comércio triangular de comercialização de escravos, servindo de ponto 

 
116 Licenciado em Ciências Sociais vertente Ciência Política e Mestre em Integração Regional Africana 
pela Universidade de Cabo Verde. Atualmente é Investigador do projeto “Reconhecer e Mudar Praia” 
da Câmara Municipal da Praia, parceira do projeto “Recognize and Change” - EuropeAid CSO-
LA/2017/388053 e Investigador associado ao Centro de Investigação e Formação em Género e Família 
(CIGEF) da Universidade de Cabo Verde.  
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estratégico que ligava os três continentes, África, América e Europa. Aliás, em Ribeira 

Grande de Santiago fazia-se a “ladinização” de escravos para essencialmente serem 

vendidos e enviados a Europa e, de seguida, para as Antilhas e Brasil (Carreira, 1983). 

Dir-se-ia que desde essa altura, há uma relação histórica implícita entre a 

migração/mobilidade e a visão economicista do governo para - no sentido foucaultiano 

da economia política - controlar e disciplinar a imigração africana através das técnicas 

de governamentalidade que têm dado sentido específico às dinâmicas sociais n(d)as 

fronteiras cabo-verdianas (Foucault, 1979).   

A mobilidade é um fenómeno omnipresente na vida dos cidadãos africanos que 

dão corpos, sentidos e vida às suas trajetórias e inscrevem-se nas dinâmicas 

sociais117 n(d)as fronteiras, neste trabalho, com ênfase para as fronteiras cabo-

verdianas no contexto das mobilidades internacionais. As mobilidades para/em Cabo 

Verde, em particular no contexto da Comunidade Económica dos Estados da Africa 

Ocidental (CEDEAO), têm tomado configurações diversas, registando novas 

dinâmicas sociais n(d)as fronteiras cabo-verdianas. Atualmente, como país de origem, 

destino e trânsito, as políticas de migração/mobilidade ganharam outros desafios para 

o Estado/Governo com destaque para o processo da (in)admissibilidade de pessoas 

no território nacional. 

Neste estudo busca-se refletir sobre a conceção e/ou representação das 

fronteiras cabo-verdianas, que de acordo com a sua evolução foi-se implicando em 

novas dinâmicas sociais no contexto das mobilidades/migrações internacionais da 

CEDEAO para/em Cabo Verde. Para a sua materialização, recorreu-se a metodologia 

qualitativa com base em entrevistas privilegiando como foco de análise as narrativas 

dos cidadãos da CEDEAO sobre suas experiências de mobilidade e travessia de 

fronteiras africanas bem como das dos agentes de fronteira, realizadas entre 2018 a 

2020, aquando da pesquisa de campo para a dissertação de mestrado. 

 
117 Dinâmicas sociais n(d)as fronteiras traduzem-se em um conjunto de práticas e lógicas de 
procedimentos administrativos/normativos e subjetivos que se manifestam através das relações de 
poder entre os(as) agentes de fronteiras e os cidadãos da CEDEAO e, no geral, os africanos, e, 
também, outros atores que se envolvem em dinâmicas de mobilidade a partir da fronteira do Aeroporto 
Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia. Essas dinâmicas vão dando sentido às ações 
administrativas que configuram uma certa ideologia migratória provida do Estado/Governo para um 
certo tipo de (i)migrante ou pessoa em mobilidade; neste caso, os africanos. 
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A escolha de se entender a pertinência das dimensões migratórias/mobilidades 

internacionais a partir das fronteiras cabo-verdianas no contexto CEDEAO deve-se 

pela razão histórica da sua formação na base do fenómeno migratório, onde 

atualmente a vida diária das pessoas depende de múltiplas e constantes 

interconexões através de fronteiras internacionais, além de Cabo Verde ser 

considerado um país de destino, origem e de trânsito (MARCELINO, 2013). 

 

FRONTEIRAS CABO-VERDIANAS: UM CONCEITO POR DISCUTIR 

 

Desde o século XIV, aquando das descobertas da Madeira, Açores, Canárias 

e Cabo Verde, as ilhas do Atlântico foram fronteiras do desconhecido e conhecido e, 

sobretudo, espaços de distinção (VIEIRA, 2015, p. 3). No geral, Cabo Verde vem 

desempenhando o papel da fronteira do (des)conhecido e produzido essencialmente 

um espaço de distinção da alteridade, da “ladinização” , da transformação do homem 

em principal atividade comercial e, atualmente, representado como “zona-tampão” da 

Europa (CARREIRA, 1983; ROCHA, 2013; MARCELINO, 2013; VIEIRA, 2015). Dir-

se-ia que nos espaços atlânticos, o arquipélago foi sendo representado pela sua 

condição de espaço-fronteira que simultaneamente afigura-se como o fim e o início 

de algum projeto identitário (VIEIRA, 2015).  

A caraterística insular das ilhas apresenta um espaço onde o limite físico da 

fronteira é relativamente bem definido graças à descontinuidade geográfica e a 

inexistência de fronteira terrestre. Isto é, a condição natural do espaço-fronteira do 

arquipélago extrapola a simples dimensão física da fronteira e ganha um significado 

maior pela dimensão simbólica que desempenha um papel extremamente importante 

na reconfiguração da identidade cultural e política de um povo. Portanto,  

 
 
A fronteira das ilhas é distinta daquela traçada no espaço continental, e que 
divide dois Estados ou regiões. […] Nas ilhas, para os insulares, ela quase 
sempre enuncia a distância, o isolamento, a preservação clara da sua 
identidade, alheia a qualquer intervenção do Homem. Mas trata-se, acima de 
tudo, de uma divisão entre o contorno da ilha e o mar que os separa de outras 
ilhas ou continentes. O Outro aparece quase sempre sob a forma fugaz do 
pirata ou corsário (VIEIRA, 2015, p.5). 
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Desta forma, vê-se que a ocupação europeia do arquipélago de Cabo Verde 

permitiu a extensão de suas fronteiras no além-mar, particularmente na zona Alta 

Costa da Guiné, o que implicou a sua inscrição no processo histórico do povoamento 

e do seu papel na institucionalização da escravidão (GREEN, 2011; SHABAKA, 2013). 

E, é neste quadro que se propõe refletir sobre a conceção e/ou representação das 

fronteiras a partir de Cabo Verde, levando em consideração o seu processo socio-

histórico e a sua especificidade na Comunidade Económica dos Estados da África 

Ocideal (CEDEAO) devido à sua condição insular grifado no artigo 68 do Tratado 

Revisto de 1993. Pois, isso constitui um ponto relevante para percebermos que a 

pertinência desta questão não está em torno da fronteira ser aberta ou fechada, mas 

como se construiu a sua conceção e/ou representação e foi evoluindo, implicando em 

novas dinâmicas n(d)as fronteiras, sobretudo, a partir dos anos noventa do século 

passado, década da era contemporânea em que se regista uma entrada mais visível 

dos cidadãos da CEDEAO (ROCHA, 2009). 

Por conseguinte, tentar compreender a conceção e/ou representação das 

fronteiras num país insular como Cabo Verde afigura-se uma tarefa difícil. Isto porque, 

por ter naturalmente essa condição de insularidade, Cabo Verde tem apenas 

fronteiras marítimas e aéreas definidas pela Lei n.º 66/VIII/2014 (Decreto-lei n.º 

2/2015, art.º 2). Obviamente, por estar isolado no meio do Atlântico, os desafios que 

se impõem a nível de condições técnicas e de governamentalidade na gestão das 

fronteiras exigem esforços maiores e, particularmente, por ser um país de migração 

e, também, de trânsito. Não obstante, acredita-se que este isolamento tem as suas 

consequências que, por um lado, limita os cabo-verdianos de estarem em contato 

mais frequente com os outros povos e, por outro lado, influencia a forma como veem 

o “Outro” - alteridade - e de estarem sensivelmente mais cientes dos trâmites legais e 

subjetivos por que passam os cidadãos da CEDEAO nas fronteiras cabo-verdianas118. 

 
118 Destacam-se os casos de uma boa parte dos cidadãos da CEDEAO (sujeitos entrevistados) que 
apontam para uma discriminação relativamente mais visível socialmente nos anos anteriores do que 
nos dias atuais. Pois, a perceção que se regista de uma sensibilidade relativamente maior do contato 
com o “Outro” – dos cabo-verdianos com os africanos - é devido, grosso modo, às respostas 
institucionais, maior contato com os africanos pela via do negócio especialmente no Senegal 
impulsionada, ainda que de modo insuficiente, pelo protocolo da livre circulação de pessoas da 
CEDEAO. Protocolo que também vai permitindo intercâmbios culturais entre os povos da Comunidade 
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Cabo Verde é muito fechado. O problema é que aqui não tem fronteira com 
nenhum outro país. Apenas ‘nós ku nós […] nu ka rotxa e nem nu ka pindra 
na otu’119. Pois, se as pessoas diferenciam um do outro, imagina nós, os 
imigrantes? Vivi na ilha do Fogo e vi que as pessoas são mais abertas, já em 
Santiago, vives ao lado de um(a) vizinho(a) e nem sequer o/a conhece (Maria, 
Sucupira, 2019). 
 
 

As fronteiras terrestres tendem a ser mais dinâmicas, por serem zonas de 

contatos permanentes e suscetíveis de criar espaços de sociabilidade diversas. No 

caso de Cabo Verde, entende-se que a conceção e/ou representação das fronteiras, 

tanto físicas como simbólicas, têm ganho conjuntura própria por ter apenas fronteiras 

marítimas e aéreas, na qual as dinâmicas sociais dos cidadãos, quando comparados 

com os outros países da CEDEAO não se fazem tão presentes nesses espaços que 

são vistos mais como espaços essencialmente de controlos administrativos, de 

separação e de diferenciação do que espaços de ligação e de contatos socioculturais 

fluentes.  

 
 
Trabalhar na fronteira é frustrante, uma vez que estamos em contato 
permanente com as pessoas, avaliando-as e depois se houver qualquer falha, 
o(a) agente terá um processo a contar sobre a sua pessoa. Portanto, é difícil 
sobretudo pela parte de avaliação da pessoa (Agente2, ASA, 2019). 
 
 

À vista disso, esse processo está intimamente arraigado no contexto histórico 

das fronteiras cabo-verdianas que emergiram a partir de um espaço de 

diferenciação120, influenciada pela sua condição geográfica estratégica que faz 

 
e, sobretudo, maior conhecimento das diversidades culturais e linguísticas do continente, que uma boa 
parte dos cabo-verdianos desconhecem. 
119 Expressão nativa em língua materna, chamada Crioulo de Cabo Verde. Portanto, essa frase 
expressa Cabo Verde como um arquipélago isolado, que não faz fronteiras com nenhum outro país. 
Portanto, numa tradução literal ficaria assim: “Estamos sozinhos. Nós não estamos ligados a ninguém, 
não penduramos em ninguém” [Tradução do Autor]. 
120 É de recordar que no tempo da colonização fazia-se a “ladinização” dos escravos em Ribeira Grande 
de Santiago para essencialmente serem vendidos e enviados a Europa e, de seguida, para as Antilhas 
e Brasil. Cabo Verde era visto como laboratório de distinção e de diferenciação, isto é, “base de 
ladinização (catequese, batismo, aprendizagem rudimentar do Português)” (CARREIRA, 1983, p. 27). 
Portanto, dir-se-ia que há uma relação histórica implícita entre a migração/mobilidade e a visão 
economicista do governo para - no sentido foucaultiano da economia política - controlar e disciplinar a 
imigração africana através das técnicas de governamentalidade que têm dado sentido específico às 
dinâmicas sociais n(d)as fronteiras cabo-verdianas (FOUCAULT, 1979). 
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engendrar a singularidade da sua conceção e/ou representação e, atualmente, a 

omnipresença de técnicas de governamentalidade com o papel exclusivo de 

identificar, diferenciar e avaliar o “Outro”. 

Neste contexto, é fundamental perceber que as outras linhas de demarcação, 

como as fronteiras simbólicas, oportunamente construídas no quotidiano dos cabo-

verdianos e pelas diferentes posições que têm aparecido nos discursos políticos, 

devem ser criticamente analisadas para entender como, por vezes, se sobrepõem, se 

conectam e entram, inclusive, em choque com as tradicionalmente delineadas por 

uma linha sedentária muito mais previsível, implicando a reconfiguração das formas 

de controlo ou da seleção restrita dos cidadãos da CEDEAO ou, no geral, um africano 

que esteja em situação de mobilidade (MEZZADRA, 2015).  

 
 
Já testemunhei muitos casos de pessoas que não entraram e isso é triste. 
Pois, vens com tudo a posto, na posse da quantia do dinheiro, reserva de 
hotel e o termo de responsabilidade, entretanto, não lhe deixa atravessar a 
fronteira cabo-verdiana. Ainda que vens de féria, não lhe deixa entrar em 
Cabo Verde. É lamentável, porque sabem o preço do bilhete de ida e volta e, 
logo, para lhe mandarem de volta isso dói e é lamentável. Não sei porquê 
isso acontece, mesmo tendo todos os documentos. Acho que deveriam 
perguntar isso para aquelas pessoas que estão no DEF e na fronteira: 
porquê? Não sei. Agora, os africanos estão com medo de comprar passagem 
para vir a Cabo Verde e perguntamos porquê? Porquê? Isso também 
acontece com os brancos, mas por aquilo que eu vi, a maioria acontece com 
os africanos, sobretudo os guineenses, nigerianos e ganenses. Cidadãos 
desses países quando chegam aqui, muitos, são mandados para trás (Lucas, 
Sucupira, 2019). 
 
 

As fronteiras cabo-verdianas apresentam-se como instituições sociais 

complexas, muitas vezes, marcadas como lugar privilegiado da produção de 

subjetividades, especialmente quando os cidadãos da CEDEAO ficam retidos no 

centro de instalação temporária. 

 
 
Antes de ficar no espaço [centro de instalação temporária], procede à revista 
das pessoas e os seus pertences ficam na posse dos agentes da polícia. 
Perguntamos se tem algum problema de saúde e se estão a tomar 
medicamentos. Contudo, já tivemos vários casos de pessoas que negaram 
ficar ali retidas, sobretudo, os nigerianos que são os mais burros. Os cidadãos 
das outras nacionalidades sempre perguntam a razão de ficarem ali retidas, 
depois de explicar-lhes ficam a chorar, mostrando o nível de condições das 
suas terras e ficam a pedir para os deixar entrar (Agente4, Palmarejo, 2019). 
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As fronteiras cabo-verdianas oferecem oportunidades visíveis para 

compreender as relações de poder e de saber e extrair as subjetividades que ali se 

jogam, sobretudo, por constituírem espaços que reúnem as diferenças que se cruzam 

e se articulam através das relações sociais em e com movimentos (BHABHA, 1998; 

ROCHA, 2013).  

 
 
Nas fronteiras, as dinâmicas sociais funcionam em função da disposição das 
coisas. Aqui não se trata de impor uma lei aos homens, trata-se de dispor das 
coisas, isto é, de utilizar táticas, muito mais que leis, ou utilizar ao máximo as 
leis como táticas; agir de modo que, por um certo número de meios, esta ou 
aquela finalidade possa ser alcançada (FOUCAULT, 2008, p.132). 
 
 

Após a independência, em 1975, as fronteiras em Cabo Verde foram 

representadas como algo óbvio, palpável e a sua estabilidade funcionou como 

pressuposto institucional e ferramentas de delimitação da soberania do Estado cabo-

verdiano (MEZZADRA, 2015). Isto é, as fronteiras cabo-verdianas estiveram até à 

década de 90 à margem da política e da esfera pública. 

 
 
Desde os anos 70 eu fazia negócios entre Mali e Dakar/Senegal. Num certo 
dia, cruzei com alguns cabo-verdianos no mercado a fazerem compras e 
perguntei-lhes se entendiam francês. Só que não entendiam francês e 
chamaram um amigo que estava logo ao lado para falar comigo. Perguntei 
então se conheciam meu irmão que vivia em Cabo Verde e responderam que 
sim. Logo, enviei um recado: ‘diz-lhe que o irmão dele está no Senegal e que 
desejaria falar com ele’. Era assim, porque ele não dava ninguém o contato 
do telemóvel. Entre idas e voltas, encontro e desencontro, resolveu escrever-
me uma carta com a seguinte recomendação: ‘se quiser vir para Cabo Verde 
não compra bilhete de passagem, pois, eu que devo comprar para te enviar, 
porque senão não vão te deixar entrar. Encontramos e depois vim para Cabo 
Verde, em dezembro de 1984. Quando cheguei no aeroporto que vi essa 
terra, passando em Lém Ferreira, Várzea e Paiol, disse a mim mesmo: ‘aqui 
que é Cabo Verde? Haaaaaaaaa. Tinha porcos por todo o lado na rua e disse 
que não ficaria mais que um dia (José, Sucupira, 2019). 
 
 

O estigma sobre o “Outro” e as outras lógicas, como a desconfiança e a 

discriminação, aplicadas sobre esse segmento, - os africanos - já se faziam presentes 

nas fronteiras cabo-verdianas já nos anos 80 como se verifica na narrativa acima 

citada, em que o imigrante deixa a recomendação para o seu irmão para não comprar 

o bilhete de viagem para Cabo Verde, porque correria o risco de ser inadmissível. Da 
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mesma maneira em que se constatava uma certa invisibilidade dos africanos 

imigrantes que residiam em Cabo Verde. 

 
 
Um certo dia um agente da polícia veio à nossa procura no Sucupira, onde 
estávamos eu e o meu irmão, e perguntou-nos se o Governo sabia da nossa 
existência e respondemos que não. Depois disse-nos para ir pedir um 
documento de casa no rendeiro, recibo de renda e um papel do Conselho de 
Zona para levar na polícia de fronteira para emitir o cartão de residência. 
Fizemos isso e depois pagamos duzentos e cinquenta escudos (250$00) 
cabo-verdianos e tomamos o papel de residência. Na altura, não tinha 
ninguém aqui, nem nigerianos, nem senegaleses e ninguém, éramos apenas 
nós, os imigrantes. Depois disso, ficamos amigo de polícia e de todo o mundo 
e o meu irmão ficou a falar com as pessoas e muito feliz. Em 1989, faleceu. 
Eu fiquei aqui, casei, tive sete filhos e estou preso aqui [risos], filhos no 
Canadá, França, América, no Mali, aqui e outro na ilha do Sal (José, Sucupira, 
2019). 
 
 

Adicionalmente, perceber como este aspeto ligado ao estigma social que lhes 

é atribuído, persegue-lhes no seu dia-a-dia, apresentando como fronteiras sociais e/ou 

simbólicas como as que são contínuas nas suas vidas e, quiçá, as mais difíceis de 

enfrentar. 

 
 
Em 1985, fui para Sucupira ficar com o meu irmão, que era o único imigrante 
que vendia aqui. Os cabo-verdianos também eram poucos aqui e depois 
diziam: ‘é bó preto, nhos sai di nós mercado, nhos é único africano li, nhos 
sai di li!121’. Não nos chamavam de mandjaku122, porque não existia 
mandjaku, apenas pretu. Meu irmão era pouco simpático e ficava com raiva, 
mas não dizia nada. Eu sou simpático ficava apenas a rir e depois conquistei 
muitas amizades. Muitos diziam para ele: ‘tu és feio, mas tens um irmão lindo’ 
(José, Sucupira, 2019).  
 
 

Porém, a partir dos anos 90, com o fluxo crescente dos africanos no território 

nacional que provocou na altura alguma preocupação na classe política com um 

discurso bastante pejorativo e, consequentemente, a sua reprodução no quotidiano 

dos cabo-verdianos, a representação, o funcionamento e as dinâmicas n(d)as 

 
121 Expressão nativa. “Hei, preto! Saem do nosso mercado. Vocês são os únicos africanos aqui, saem 
daqui!” [Tradução do Autor]. 
122 Mandjako é uma etnia da Guiné-Bissau e que concorreu com outras no povoamento de Cabo Verde, 
em cujo contexto, atualmente, mandjaku foi transformado numa categoria de estigmatização para 
definir todos os imigrantes africanos de cor negra, independentemente de sua efetiva origem étnica e, 
por vezes, racial. Um conceito desenvolvido pela Rocha (2009) na sua dissertação de mestrado 
intitulado “Mandjakus são todos os africanos, todas as gentes pretas que vêm de África: xenofobia e 
racismo em Cabo Verde”. 
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fronteiras alteraram-se profundamente e entraram na agenda pública cabo-verdiana 

(ROCHA, 2013).  

Pese embora as nuances que já marcavam a imigração africana123 para Cabo 

Verde, desde a época da colonização aos anos 2000, os cidadãos da CEDEAO 

entrevistados datam uma época em que houve uma alteração profunda no processo 

da (in)admissibilidade destes no país e em que as fronteiras ganharam novas 

dinâmicas no contexto da migração/mobilidade internacional. 

 
 
Foi no segundo mandato de Governo de José Maria Neves como Primeiro-
Ministro, mais ou menos em 2003. Tudo começou a partir de uma confusão 
no bairro da Fazenda, entre um guineense e um cabo-verdiano natural da ilha 
de Santiago e um outro assassinato que tinha acontecido na semana anterior. 
Isto provocou revoltas e manifestações à frente do Palácio do Governo. 
Revoltas que desobedeceram várias ordens das autoridades e dizendo: ‘não 
[…] nu ta mata tudo cabo-verdiano hoji’124. Neste sentido, muitos foram 
detidos e repatriados. Tudo começou a partir desse acontecimento e a 
fronteira começou a ficar um pouco rígida para os africanos (José, Sucupira, 
2019). 
 
 

Tudo leva a crer que a partir dos finais da VIª Legislatura do Governo (2001-

2005) intensificou-se um novo ciclo de dinâmicas n(d)as fronteiras cabo-verdianas no 

âmbito da migração/mobilidade internacional no contexto da CEDEAO. Se, 

porventura, foi pela razão acima mencionada não se sabe ao certo, mas as estatísticas 

oficiais apontam-nos para alguma aproximação das narrativas. Portanto, os dados do 

Departamento de Estrangeiros e Fronteiras da Polícia Nacional mostram que, de 

facto, as recusas aumentaram entre 2006-2010. 

 
 
As recusas de entrada aumentaram. Só em 2006 foram 250. Em 2007 este 
número aumentou para 665, (aproximadamente 2,5 vezes superior). Este 
valor aumentou para 759 em 2008, (cresceu 5%). Em 2008, as recusas no 
Aeroporto da Praia (ADP), o aeroporto mais crítico, representaram cerca de 
97% (733 casos) (FURTADO, 2016, p.112). 

 
123 O uso dessa categoria analítica, ao longo desse trabalho, expressa a diferença entre a ideia do 
politicamente correto de Cabo Verde ser um país africano e o sentido próprio que lhe é dado pelos 
sujeitos da pesquisa, isto é, o de ver Cabo Verde fora dessa dinâmica migratória oeste-africana. Por 
isso, quando se utiliza essa categoria ao longo do trabalho não quer dizer que se está a excluir Cabo 
Verde do seu continente, mas se quer evidenciar o sentido próprio que é dado às dinâmicas de 
mobilidade/migração dos cidadãos da CEDEAO e, no geral, dos africanos para/em Cabo Verde. Essa 
expressão aparecerá sempre em itálico ao longo do trabalho com o intuito de dar o realce necessário 
ao seu entendimento. 
124 Expressão nativa. “Não […] hoje, vamos matar todos os cabo-verdianos” [Tradução do Autor]. 
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Contudo, entre 2011-2015, os números de inadmissíveis tenderam a diminuir, 

tendo uma queda mais significativa de 2012 a 2015. No quadro que se segue é 

possível perceber que as recusas são mais significativas nos meses de janeiro, 

fevereiro, junho, julho e agosto.  

 
 

Tabela 1 Movimentos de pessoas nas fronteiras aéreas cabo-verdianas entre 2011-2015 

Movimento de Pessoas nas 
Fronteiras 

Mês 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Nº de passageiros inadmissíveis Janeiro 60 34 25 36 14 169 

Nº de passageiros inadmissíveis Fevereiro 64 35 33 25 9 166 

Nº de passageiros inadmissíveis Março 46 34 22 26 10 138 

Nº de passageiros inadmissíveis Abril 43 27 36 17 9 132 

Nº de passageiros inadmissíveis Maio 51 41 20 19 13 144 

Nº de passageiros inadmissíveis Junho 64 40 15 27 20 166 

Nº de passageiros inadmissíveis Julho 62 37 14 24 17 154 

Nº de passageiros inadmissíveis Agosto 57 18 25 14 47 161 

Nº de passageiros inadmissíveis Setembro 45 19 22 15 24 125 

Nº de passageiros inadmissíveis Outubro 39 26 18 5 16 104 

Nº de passageiros inadmissíveis Novembro 38 37 20 5 22 122 

Nº de passageiros inadmissíveis  Dezembro 30 33 31 11 18 123 

Total 599 381 281 224 219 1704 

Fonte: adaptação do autor do Open Data Africa & DEF, 2017125 
 
 

Portanto, conforme o quadro acima, a partir de 2012 as recusas foram 

diminuindo paulatinamente. Os dados mostram que no período de 2015 a 2017 foram 

recusadas entradas de 839 pessoas126. Porém, não foi possível a obtenção dos dados 

 
125 Consultado em, 03/05/2018, de: 
http://caboverde.opendataforafrica.org/dahlyre/estat%C3%ADsticas-estrangeiros-e-fronteiras-2010-a-
2015 
126 Vide o relatório do Governo de Cabo Verde sobre a Convenção Internacional sobre a Proteção dos 
Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias: Relatório Combinado 
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a partir de 2017 até hoje para analisar se efetivamente essa tendência manteve-se ou 

se alterou. 

Por conseguinte, entende-se que as fronteiras nacionais dos países insulares 

tendem a ser sensivelmente mais duras, uma vez que possibilitam a ligação entre os 

continentes e, efetivamente servem de plataformas indispensáveis para 

antecipadamente alertar dos riscos migratórios que, mais tarde, podem chegar aos 

países continentais, como é caso de Cabo Verde visto como “zona-tampão” da Europa 

e das Canárias que liga rapidamente o Norte da África - marcada pela saída 

desesperada dos refugiados/deslocados em direção à Europa - e o continente 

Europeu (MARCELINO, 2013). Por isso, são, muitas vezes, vigiados pelos países 

reféns de grande fluxo migratório que, entretanto, esforçam-se por externalizar suas 

fronteiras127 e apoiar fervorosamente os países no contexto da migração, 

influenciando-os na adoção de medidas ou políticas protecionistas de seleção restrita 

de pessoas em mobilidade ou imigrantes (MEZZADRA, 2015). 

 
 
No início, no tempo do antigo aeroporto, os africanos podiam entrar aqui sem 
problema. Contudo, fazíamos o controlo de forma mais dura sobre os 
cidadãos nigerianos, ganenses e os outros que são traficantes. Os 
senegaleses e guineenses nem nos preocupavam. Mas, depois com a 
promoção de formações nas áreas de fronteiras, sobretudo, a partir de 2005, 
ficamos mais rigorosos com o controlo dos africanos. Portanto, as formações 
ficaram de forma contínua - reciclagem, especialmente, a partir de 
cooperações afirmadas com países como a Espanha, a França e, sobretudo, 
Portugal. Com os países africanos tivemos formação apenas na área de 
narcotráfico e, recordo-me, até foi criada Central de Investigação Antidroga 
(CAT) na fronteira Nelson Mandela, cujo objetivo é para controlar os 
traficantes de drogas (Agente6, Palmarejo, 2019). 
 

 
Inicial a Terceiro da República de Cabo Verde (27 de junho de 2018). Consultado em 10/12/2019, de: 
http://www.cndhc.org.cv/images/download/Relatrio-do-Governo--Conveno-Internacional-sobre-a-
Proteo-dos-Direitos-de-Todos-os-Trabalhadores-Migrantes-e-dos-Membros-das-suas-
Famlias_2018.pdf 
127 “A externalização das fronteiras como um novo tipo de estratégia de gestão da migração que não 
se concentra apenas na linha de fronteira, mas nos locais de origem e trânsito das rotas migratórias. 
Carateriza-se por duas práticas fronteiriças: primeiro, “terceirizar” ou subcontratar responsabilidades 
fronteiriças a países terceiros e, segundo, as intervenções são desenvolvidas pelos Estados recetores 
da migração em países terceiros onde se percebe que os fluxos migratórios se originam ou transitam” 
(CASAS-CORTES; COBARRUBIAS; PICKLES 2015, p. 48). Vide a citação original: “the externalization 
of borders as a new kind of migration management strategy that not only focuses on the frontier line, 
but in the places of origin and transit of migratory routes. It is characterized by two border practices:  
first, to ‘outsource’ or subcontract border responsibilities to third countries and secondly, interventions 
are developed by the receiving states of migration in third countries where it is perceived that migration 
flows originate or transit” (CASAS-CORTES; COBARRUBIAS; PICKLES 2015, p. 48). 
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O continente africano até hoje tem sido o palco preferencial de atuação da 

externalização das fronteiras por parte da União Europeia que desenha programas de 

apoio para os países que estrategicamente podem ajudar na redução do fluxo de 

imigrantes africanos que chegam a Europa. Esta iniciativa começou a se fazer 

presente a partir de 2005 com a Abordagem Global da Migração e se instalaram na 

região intra-africana, particularmente nos países como Senegal, Marrocos, Mauritânia 

e Cabo Verde, com o intuito de desenvolver operações conjuntas de controlo da 

mobilidade africana, essencialmente, através do Centro Internacional para o 

Desenvolvimento de Políticas Migratórias (ICMPD) e da Agência Europeia de Gestão 

da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas (FRONTEX) (CASAS-CORTES; 

COBARRUBIAS; PICKLES, 2015). 

Nesta lógica, Cabo Verde tem tido destaque preferencial no treinamento de 

agentes consulares e agentes de fronteiras da Polícia Nacional, marítimos e aéreos, 

por forma a reforçar o controlo de saída dos africanos para a Europa. Trata-se de uma 

situação que, talvez por efeitos inesperados, também vai sobrando para os cabo-

verdianos e até cidadãos europeus em situações menos favoráveis que vivem em 

Cabo Verde e que têm constituído objeto de discussão política e de críticas por parte 

dos cidadãos. Por isso, “agora, estamos a verificar com mais cuidado a saída dos 

africanos e até dos cabo-verdianos para essencialmente a Europa” (Agente5, Tira 

Chapéu, 2019). 

Porém, ainda assim, a diferença entre o “eu” - cabo-verdianos - e o “Outro” - 

africanos continua a marcar as próprias dinâmicas n(d)as fronteiras cabo-verdianas. 

 
 
Quando um cidadão da CEDEAO faz voo de escala Praia / Lisboa / Angola 
isso não se concretiza, porque é considerado um voo de risco por 
suspeitarmos fortemente que poderão ficar na Europa, logo, não lhe 
deixamos viajar. Em termos legais, um africano devia fazer isso sem 
problema, porque está em escala e não precisa ter visto, desde que não está 
a fazer escala em dois países europeus que requer um visto de trânsito ou 
não ultrapassa mais de 24h no país de trânsito que exige visto de admissão 
no espaço Schengen, e, nesse caso, se eventualmente resolver ficar, deveria 
ser um caso de migração do país em trânsito onde ficaria a pessoa. Para os 
Europeus é tranquilo e válido, mas para um africano não. Ainda que tenha 
visto, as desconfianças começam a se fazer presentes. Mandam-nos verificar 
se o visto é falso ou não. Teremos de fazer uma análise mais profunda e 
pormenorizada sobre os documentos. Muitas vezes, o visto é genuíno no 
passaporte, mas os chefes incitam-nos a verificar, alegando que existem 
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países africanos que emitam vistos falsos e tal […] logo, a tendência é de 
impedir a entrada na Europa, entrando na categoria de inadmissível, 
comumente chamado pelos agentes de fronteira de inad (Agente1, ASA, 
2019). 
 
 

Essas práticas emergentes da multiplicação e diversificação das fronteiras têm 

vindo a implicar uma nova conceção de políticas da mobilidade africana intrarregional, 

na qual as fronteiras aparecem basicamente como uma barreira que separa e 

distingue o “Outro”, com a pertinência de questionar além da essência do protocolo 

da livre circulação das pessoas, afinal, onde é que começam e terminam as fronteiras 

africanas, neste caso, as cabo-verdianas. 

 

ONDE É QUE COMEÇAM E TERMINAM AS FRONTEIRAS CABO-VERDIANAS? 
 

Muitos africanos que cruzam as fronteiras cabo-verdianas de forma legal, 

antes, têm de se confrontar e escapar das condições de saída no seu país de origem, 

até mesmo ao nível administrativo. O controlo dos cidadãos da CEDEAO que desejam 

sair se inicia no país de origem.  

 
 
Emigrei para Cabo Verde por causa de problemas familiares e queria buscar 
uma vida. Estava cansado. Cheguei aqui, através da Guiné-Bissau e tinha 
apenas cinquenta (50$00) euros no bolso. Tinha mil (1.000$00) euros, mas 
foi com esse dinheiro que comprei a passagem e tirei os documentos 
necessários, tendo reservado hotel aqui. Não tinha dinheiro sequer para 
pagar um táxi. Então, levantei cedo, coloquei a minha mochila nas costas e 
andei até chegar no aeroporto em Bissau. Arrisquei tudo e quando cheguei 
na fronteira aqui, viram no passaporte que tinha viajado por muitos países 
africanos e, logo, perguntaram-me da reserva e bilhete de volta e os 
entreguei. Uma agente passou o meu passaporte a um outro agente que viu 
e abanou a cabeça. De seguida, deu carimbo e disse-me para passar. Foi 
sorte, porque não tinha dinheiro suficiente (Odair, Sucupira, 2019). 
 
 

De facto, as fronteiras são múltiplas e omnipresentes no percurso da migração 

de um cidadão da CEDEAO e, no geral, de um africano. Assim como existem espaços 

que quando em situação de trânsito, depois de ter recebido o carimbo da saída no 

passaporte, de imediato confronta-se com a proibição da saída da sala - comumente 

conhecida nos aeroportos como sala de trânsito ou de conexão. Isto é, parte-se do 



 

332 

 

princípio de que teoricamente a pessoa encontra-se fora do seu país ainda que esteja 

a pisar o seu território nacional128. Sem dúvida de que 

 
 
[…] encontramo-nos no momento de trânsito em que espaço e tempo se 
cruzam para produzir figuras complexas de diferença e identidade, passado 
e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão. Isto porque há uma 
sensação de desorientação, um distúrbio de direção, no “além”: um 
movimento exploratório incessante […] (BHABHA, 1998, p.19). 
 
 

As fronteiras não são pontos onde algo termina, mas os pontos de encontro a 

partir do qual algo começa a se fazer presente (BHABHA, 1998). Os primeiros 

contatos que se fazem presentes nas fronteiras se iniciam no país de origem e a 

travessia não se encerra nos postos fronteiriços de controlo administrativo para 

admissão dos africanos em Cabo Verde e “não é para deixar somente a fronteira agir. 

Devemos agir todos juntos, especialmente o Governo. Temos um fraco controlo 

interno o que obriga, muitas vezes, a fronteira a agir por desconfiança” (Agente4, 

Palmarejo, 2019). Ora,  

 
 
Para muitos, a passagem de fronteira não é apenas um momento, ou uma 
hora, ou meio-dia, que é preciso para cruzar o ponto que, em mapas 
internacionalmente reconhecidos, indica o fim do território de um Estado e o 
início de outro129 (PICKERING, 2011, p.30). 
 
 

Deve-se ter em conta que, às vezes, as travessias das fronteiras cabo-

verdianas não se encerram exclusivamente nos postos de controlo devidamente 

reconhecidos pela legislação nacional, mas acompanham a vida de um africano.  

 
128 Experiência vivida na primeira pessoa: partia da ilha de Santiago, com escala na ilha do Sal, em 
direção às Canárias e, por razões alheias à minha vontade, só tinha a oportunidade de levantar o 
dinheiro (escudo cabo-verdiano) para efetuar o câmbio (em euros) na ilha do Sal. Como estávamos em 
grupo de estudantes para o intercâmbio na Universidade La Laguna, em Tenerife, seguimos em 
protocolo, de imediato, para a sala de ligação, a espera do horário exato do voo. Passando cinco 
minutos, recebi uma chamada de que poderia efetuar o levantamento do dinheiro. Quando ia sair da 
sala de ligação para ter que fazer a operação fora da sala, fui impedido por um agente de fronteira, 
explicando que já não podia sair da sala, uma vez que tenho direito somente a uma entrada na Europa 
e que, por isso, se saísse do espaço no momento perderia automaticamente esse único direito de 
entrada, o que me impediria consequentemente de viajar para o espaço Schengen. Portanto, fiquei 
sem a oportunidade para levantar o dinheiro e assim prossegui para as Canárias (Aeroporto Amílcar 
Cabral, ilha do Sal, 10/05/2018). 
129 Vide a citação original: “For many, border crossing is not just a moment, or an hour, or half a day that 
it takes to cross the point which on internationally recognized maps indicates the end of one state’s 
territory and the beginning of another” (PICKERING, 2011, p. 30). 
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As coisas complicaram com as pessoas aqui, com requisitos novos de 
entrada e estadia. Não temos condições de conseguir ter alguns documentos 
que exigem para a estadia aqui num período de três meses. Alguns até 
podem, mas a maioria não pode. Mas, se facilitassem para conseguirmos a 
residência, seria melhor. Pelos documentos que exigem neste preciso 
momento, a maioria de nós aqui estamos em situação ilegal no país, porque 
não temos condições. Imagina gastar mais de trinta mil escudos cabo-
verdianos para tirar os documentos para a residência, pois, é melhor ficar 
ilegal e na hora de sair pagarás uma multa e, assim, quando pretendes entrar 
de novo, entras sem problema. Problema é hora de entrada. Meu colega 
pagou todos os documentos, tirou todos os documentos, foi à DEF e na 
fronteira, mas não lhe deram residência (Lucas, Sucupira, 2019). 
 
 

Portanto, a fronteira projeta-se para dentro do território perseguindo os 

cidadãos da CEDEAO. Os africanos, neste caso, convivem com as fronteiras culturais, 

linguísticas e, também, administrativas, marcados frequentemente pela restrição de 

acesso a alguns programas de apoio e ao cargo de emprego, com destaque para o 

programa de habitação social “Casa para Todos” do Governo de Cabo Verde que foi 

lançada no ano 2009 cujos imigrantes foram automaticamente excluídos de participar 

no processo de candidatura (CANTO, 2016). Muitas vezes, para contornar esses 

obstáculos sentem a necessidade de seguir outras vias, como a mudança de 

identidade: “tenho vários colegas que mudam bilhetes de identidade para Senegalês 

e depois conseguem legalizar rapidamente em Cabo Verde, mas eu não faço isso, 

não, eu amo a minha terra” (Odair, Sucupira, 2019).  

No dia-a-dia, os cidadãos da CEDEAO esbarram, também, nas fronteiras 

simbólicas que os remetem para a condição de “estrangeiros”. Por outras palavras, 

para a condição de inferiorização, apelidados de africanos, burros, mandjakus, 

criminosos, ladrões, animais, coitados e pretos. 

 
 
Os imigrantes têm um grave problema simplesmente pelo facto de serem 
imigrantes, porque são pessoas que deslocam dos seus países, que saem 
do seu habitat natural vêm-se adaptar a uma realidade que é desconhecida 
para eles, às vezes até com algumas alterações culturais que dificultam logo 
à primeira, logo à entrada (sua admissão) e a inserção no país 
(Personalidade1, Várzea, 2019). 
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Em outras ocasiões, estes são interpelados a provar que estão aptos, isto é, 

que já assimilam um conjunto de condutas ou padrões sociais específicos desta 

sociedade para conviverem no ambiente onde se encontram.  

 
 
Inicialmente, quando um africano se manifestasse culturalmente, como 
dançar num lugar público, apontavam o dedo e falavam: ‘odja la, odja 
mandjaku la, odja mo es ta badja, sima animal [risos]130’. São coisas que até 
dá graça, por causa da ignorância, as pessoas começam a agredir 
violentamente a moral dos imigrantes e isso, às vezes, traz alguma 
dificuldade de inclusão social dos imigrantes (Personalidade1, Várzea, 2019). 
 
 

É pertinente analisar como as fronteiras se vão multiplicar e se afiguram cada 

vez mais complexas, nas quais os africanos são excluídos e discriminados. Pois, 

 
 
Não podemos negar que as fronteiras se replicam continuamente em sua 
trajetória, não somente as fronteiras internacionais, mas as fronteiras do 
acesso à documentação e à incorporação de um conjunto de valores morais 
e éticos partilhado pelos naturais […] que os tornam (in)visíveis nos lugares 
de acolhimento (JARDIM, 2017, p.243, grifo nosso). 
 
 

Esta problemática é melhor percebida a partir do conceito de fronteira proposto 

neste trabalho, aquele que vai além de espaços geográficos, e entendida, também, 

como construções sociais, culturais, políticas e simbólicas sobre uma linha visível ou 

imaginária que define não só o limite devidamente assinalado da soberania de um 

Estado (BRUNET-JAILLY, 2010), mas, sobretudo “[…] que definem a identidade, 

caraterísticas e limites dos grupos131” (AGUILAR-IDÁÑEZ & BURASCHI, 2017, p.108).  

Nem sempre as fronteiras são visíveis, pois além das fronteiras físicas ou 

territoriais e sedentárias que são orientadas pela legislação política e administrativa 

localizada geograficamente e que, geralmente, define a soberania de um Estado, 

pode-se pensar identicamente em fronteiras imaginárias que são “linhas imaginárias 

que se articulam através de imagens, ações, formas discursivas, esquemas mentais, 

emoções, sentimentos e símbolos que constituem representações sociais 

 
130 “Veja isso! olha o mandjaku, olha só como eles dançam, parecem animais [risos]” [Tradução do 
Autor]. 
131 Vide a citação original: “que definen la identidad, las características y los límites de los grupos” 
(AGUILAR-IDÁÑEZ & BURASCHI, 2017, p. 108).  
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compartilhadas132” (AGUILAR-IDÁÑEZ & BURASCHI, 2017, p. 108). Até porque, as 

fronteiras, antes de serem marcos físicos ou naturais, são sobretudo simbólicas. Ora, 

podem ser vistas como espaços de encontro entre sujeitos diferentes dentro ou fora 

dos Estados e não exclusivamente em suas bordas físicas. 

 
 
Às vezes, os cidadãos da CEDEAO vêm com todas as condições para a sua 
entrada, os mil euros, os bilhetes de ida e volta, vacina internacional, reserva 
de hotel, mas depois vem a onda de desconfiança, com interrogações do 
género: ‘ah, ele é de Guiné-Bissau, um guineense como pode vir passar férias 
em Cabo Verde? Tu és o quê em Guiné? És agricultor, como podes ter 
condições de vir passar férias em Cabo Verde’? Conversa que é feita 
particularmente numa sala entre os africanos e o subchefe ou chefe do turno 
(Agente1, ASA, 2019). 
 
 

Talvez, espera-se que os cidadãos da CEDEAO, neste caso, os guineenses 

não apareçam como indivíduos com condições efetivamente de admissibilidade, mas 

como uma coletividade de “coitados” em que suas vidas dependem da seleção 

dos(as) agentes da fronteira Nelson Mandela.  

 
 
A maioria são persona non grata. Portanto, o quê essas pessoas vêm fazer 
em Cabo Verde? Não vêm investir nem nada, só querem vir aqui para 
aumentar a população, a criminalidade, mais pobreza, saúde enfraquece, são 
um conjunto de fatores que condicionam as suas entradas (Agente6, 
Palmarejo, 2019). 
 
 

Este tipo de discurso só pode encontrar seu fundamento em opções de ordem 

estética presente nessas dinâmicas (FOUCAULT, 2008). As fronteiras cabo-verdianas 

não são apenas espaços físicos criados pelo Estado e materializados pelos agentes 

através dos dispositivos dispostos pelo governo. Igualmente, são espaços de contatos 

culturais, económicos, políticos e jurídicos destinados essencialmente ao controlo dos 

bens, serviços, capitais e pessoas. Também, são espaços de contatos que distinguem 

as pessoas em mobilidade conforme as suas origens e o status quo, onde os cidadãos 

da CEDEAO são vistos como imigrantes e os Europeus e Americanos são vistos como 

não-imigrantes ou “estrangeiros133” (ROCHA, 2013). Como aponta um dos 

 
132 Vide citação original: “líneas imaginarias que se articulan a través de imágenes, acciones, formas 
discursivas, esquemas mentales, emociones, sentimientos y símbolos que constituyen 
representaciones sociales compartidas” (AGUILAR-IDÁÑEZ & BURASCHI, 2017, p. 108). 
133 “Aquele que veio por um tempo determinado é um visitante a colaborar e, vantajosamente, identifica-
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interlocutores, “não lembro de, pessoalmente, ter recusado um europeu, mas na 

fronteira sei que recusam os Europeus. Os africanos já recusei tantas vezes que nem 

sequer recordo-me dos números exatos” (Agente4, Palmarejo, 2019). Daí a relevância 

de perceber e, neste sentido, 

 
 
Analisar criticamente tanto a multiplicação de status e posições que (a partir 
dos regimes de vistos e autorizações de residência) estão fragmentando o 
mundo das migrações – a flexibilização das políticas migratórias com o 
objetivo de produzir uma migração just-in-time e to-the-point (GEIGER & 
PÉCOUD 2012 apud MEZZADRA 2015, p.21).  
 
 

Evidentemente, o status e posições influenciam o processo da 

(in)admissibilidade das pessoas em mobilidade nas fronteiras internacionais SAYAD, 

1979). Igualmente, o fluxo e o tempo que têm implicado mudanças de dinâmicas 

n(d)as fronteiras cabo-verdianas, influenciam até a forma como se vê o “Outro”, pois, 

“às vezes, damos-lhes uma oportunidade, caso tiver família aqui em situação legal 

que os ajude; isto porque, na minha época, falhavam mais com os meios de 

subsistência. Hoje, muitas coisas mudaram” (Agente4, Palmarejo, 2019). Todavia, 

esse elemento de ter uma família que reside em Cabo Verde, ao que consta, 

atualmente, tornou-se num verdadeiro obstáculo. 

 
 
Geralmente, dizem que vêm para passar férias e que têm familiar aqui. Basta 
dizer que tem familiar aqui já não entra, dizem [chefes e subchefes]: ‘ele veio 
para ficar’ [risos]. Portanto, não gostamos de dizer isso, mas é uma 
discriminação pura” (Agente1, ASA, 2019). 
 
 

Acredita-se que esse assunto está intimamente ligado à falta de compreensão 

do que efetivamente significa a livre mobilidade de pessoas num bloco regional 

(FURTADO, 2016). Esta falta de compreensão é constatada em Cabo Verde, onde os 

atores/instituições responsáveis agem mais no controlo rigoroso de fluxos migratórios, 

essencialmente de origem africana, do que na sua gestão propriamente dita (CANTO, 

 
se com um quadro científico que tem um nível de formação elevado cuja estadia não se percebe como 
ameaça à coesão social” (ROCHA, 2013: 14). Enquanto imigrante é visto, no geral, atrelado a uma 
posição socialmente dominada, calcada na figura do trabalhador e, em especial, com baixa ou nenhuma 
qualificação, ou seja, o migrante económico que depois se percebe que veio para ficar mais tempo do 
que previa (ROCHA, 2013).  
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2016). Talvez, seja o motivo para interrogar o quão distante afigura-se a identidade 

cabo-verdiana no contexto das migrações da sua região e do seu continente e o 

quanto internamente esta questão é pouca debatida.   

 
 
Entendo-lhes perfeitamente, são estratégias de migração com o objetivo de 
ter melhores condições de vida. Nós também temos as nossas estratégias 
para entrar e viver nos Estados Unidos de América, também para Portugal, e 
não fazemos diferente. Nós casamos com os nossos primos, familiares para 
lhes fazer chegar a esses destinos, no sentido de ter melhores condições de 
vida. Só que, por outro lado, é como receber um amigo ou familiar na sua 
casa. No início recebes com alegria e tranquilamente, depois vais enfadar e 
vais querer ficar só no teu espaço e ter privacidade. Se, porventura, a pessoa 
não trabalha e atrapalha vais expulsá-la da tua casa (Agente3, ASA, 2019). 
 
 

Dessa forma, vê-se que as fronteiras simbólicas, nas quais se jogam as 

subjetividades, constituem efetivamente um dos principais obstáculos para a livre 

mobilidade dos cidadãos da CEDEAO para Cabo Verde. Portanto, estes cidadãos são 

sujeitos indispensáveis das narrativas fundamentais n(d)a história de Cabo Verde, 

sobretudo, quando compreendida no contexto da migração ou mobilidade a partir 

n(d)as dinâmicas fronteiriças, como espaços favoritos de sociabilidade e, também, de 

desencontros que envolvem as diversidades socioculturais (CARREIRA, 1983; 

BHABHA, 1998).  

 

CONSIDERAÇÃO FINAL 

 

Os cidadãos da CEDEAO estão submetidos a inúmeras dinâmicas n(d)as 

fronteiras cabo-verdianas que regulam suas possibilidades de mobilidade. Portanto, 

percebe-se que as nuances e as complexidades sobre os modos como as dinâmicas 

sociais são (re)produzidas nas fronteiras interferem na mobilidade dos cidadãos da 

CEDEAO para Cabo Verde influenciam a forma como encaram cada momento dos 

seus percursos migratórios. Desta forma, pode-se constatar que com as experiências 

da mobilidade/migração dos cidadãos da CEDEAO ter-se-á oportunidade de olhar 

com maior atenção o não funcionamento, as fraturas e as retóricas que perfazem a 

seletividade e as zonas de distinção do “Outro” e da exclusão de rotinas presentes no 

quotidiano dos cabo-verdianos, particularmente no atendimento público (JARDIM, 
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2017). Aliás, trata-se de cidadãos que são sujeitos indispensáveis no quadro de 

narrativas fundamentais n(d)a história de Cabo Verde, sobretudo, quando 

compreendida no contexto da migração/mobilidade a partir n(d)as dinâmicas 

fronteiriças.  

Pode-se dizer que, na atualidade, as fronteiras cabo-verdianas se apresentam 

restritas a uma (i)migração/mobilidade de pessoas, neste casos os cidadãos da 

CEDEAO, com perfis que não satisfazem a ideologia migratória cabo-verdiana. As 

fronteiras cabo-verdianas são espaços favoritos de sociabilidade e, também, de 

(des)encontros que envolvem as diversidades socioculturais. 
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“EU SOU DE TODOS OS LUGARES”: MIGRANTES CARIBENHAS NA 

FRONTEIRA FRANCO-BRASILEIRA 

 
Lívia Verena Cunha do Rosário134 

 
Resumo: 
Este trabalho é um recorte da dissertação “Interseccionaldade e Fronteira: mulheres 
negras migrantes na Fronteira Franco-Amapaense”, apresentada em 2019, no 
Programa de Pós-graduação em Estudos de Fronteiras da Universidade Federal do 
Amapá. O objetivo deste artigo é destacar a origem de duas migrantes, o Caribe, e 
como a mobilidade enquanto elemento constitutivo da história dessa região reflete-se 
nas experiências dessas mulheres em suas vivências no Amapá e na fronteira franco-
brasileira. Michelle e Samantha, naturais de Guadalupe, departamento ultramarino 
francês, respaldam a ideia de que os motivos que levam a maior parte dos moradores 
de países caribenhos a deixar seus países estão ligados a uma familiaridade com a 
mobilidade no espaço que os faz afrontar mais facilmente as dificuldades inerentes à 
experiência migratória. A partir de entrevistas semiestruturadas, realizadas nas 
cidades de Macapá e Oiapoque, foi possível relacionar as histórias das duas 
migrantes, e discutir sobre diáspora caribenha (HALL, 2003), crioulidade 
(GLISSANT,1981), transnacionalidade (SCHNAPPER, 2001) e pertencimento 
(OLWIG, 2007).  
 
Palavras-chave: Mulheres; migração; caribe;fronteira. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A feminização da migração trata não só do crescimento da quantidade de 

mulheres migrando, mas principalmente da diversificação das estratégias de 

mobilidade feminina. Mulheres em movimento estabelecem diversas formas de 

pertencimento e através de seus processos migratórios tornam-se agentes de 

mudança no país de residência e de origem, por outro lado, enfrentam, também, novos 

problemas familiares, identitários, intergeracionais, de saúde, discriminação e 

violência.            

 Considerando a tendência da feminização dos fluxos migratórios, esta pesquisa 

considera as articulações das categorias raça, gênero, classe e nacionalidade com 

base nas trajetórias de vida de duas mulheres migrantes no Amapá, contribuindo para 

capturar as consequências estruturais e dinâmicas da feminização da migração na 
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fronteira entre o estado do Amapá e a Guiana Francesa (Departamento Ultramarino 

Francês), além de proporcionar reconhecimento e protagonismo a esses sujeitos 

historicamente marginalizados nos estudos migratórios.    

 O artigo está dividido em três partes. Na primeira seção são evidenciadas as 

características da diáspora caribenha; na segunda seção, é apresentada a professora 

Michele, que vive em Macapá e a questão da crioulização em sua perspectiva; na 

terceira parte do trabalho, o foco é a trajetória da professora Samantha, que na época 

da entrevista morava na cidade Oiapoque, na fronteira com a cidade Saint-Georges, 

na Guiana Francesa, nesta última seção é analisado o papel da fronteira nas noções 

de pertencimento e transnacionalidade. 

 

DIÁSPORA CARIBENHA: NEGOCIANDO IDENTIDADES 

 

“A migração tem sido um tema constante na história do Caribe”, afirma Stuart 

Hall (2003) em Pensando a diáspora: reflexões sobre a terra no exterior. Foi a partir 

da experiência caribenha que o autor teorizou sobre Estudos Culturais, Identidade e 

Diáspora. Hall, caribenho da Jamaica, migrou para a Inglaterra aos dezenove anos e 

lá viveu até sua morte. Esse deslocamento constituiu o que Stuart Hall denominou de 

experiência desenraizadora, sentimento que muito frequentemente acompanha os 

migrantes em sua vivência diaspórica: distanciamento e estranhamento em relação 

aos dois espaços (a nação de origem e a nação de residência): 

 
 
Conheço intimamente os dois lugares, mas não pertenço completamente a 
nenhum deles. E esta é exatamente a experiência diaspórica, longe o 
suficiente para experimentar o sentimento de exílio e perda, perto o suficiente 
para entender o enigma de uma 'chegada' sempre adiada (HALL, 2013, p. 
410). 
 
 

O conceito clássico de diáspora está atrelado à ideia de dispersão de povos 

por motivos políticos ou religiosos, em virtude da perseguição de grupos dominadores 

e intolerantes. Indivíduos pertencentes a períodos históricos diferenciados 

presenciaram situações de diáspora. É o caso do movimento dos judeus ao longo de 

vários séculos na história do mundo. Contudo, a virada dos anos 2000, inaugura o 
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momento corrente em que o conceito de diáspora passa por um momento de revisão 

e consolidação (SCHNAPPER, 2001). Por isso, é importante considerar a constante 

mutação das acepções de diáspora, tendo em vista a constância da reformulação dos 

aspectos da dispersão de pessoas pelo mundo. 

Os processos diaspóricos apresentam conexões e semelhanças entre eles, 

além do mais, a situação dos migrantes intervém na formação da identidade cultural 

e na organização social pós diáspora. Além do mais, o sujeito diaspórico, o sujeito 

híbrido, não se refere a uma composição racial mista da população, mas a um 

processo de tradução cultural que nunca se completa, uma vez que está em constante 

negociação, perturbando modelos fixos de identidade cultural. De acordo com Khachig 

Tölölyan (2011), atualmente o termo diáspora é apenas um dos utilizados para 

designar as várias formas de dispersão e mobilidade de sujeitos e comunidades entre 

territórios: 

 
 
Outras formas de mobilidade e dispersão incluem a migração na intenção de 
conseguir educação, empregos, terra, acomodação, nova cidadania ou uma 
combinação destes; há ainda comerciantes móveis e trabalhadores 
itinerantes que circulam entre a pátria e oportunidades extraterritoriais; há as 
vítimas de deportação em massa, refugiados e quem procure asilo – alguns 
escolhem a mobilidade, outros a têm imposta a si; alguns são arrancados, 
outros se arrancam a si mesmos. Alguns eventualmente voltam para casa, 
muitos são assimilados, e o restante pode se consolidar nas comunidades 
diaspóricas (TOLOLYAN, 2011, p. 44). 
 
 

Mesmo que a identidade esteja ligada ao nascimento e ao parentesco; é 

necessário adotar a consideração de que qualquer forma de dispersão abala a origem 

reconhecível do sujeito, cujo deslocamento permeia a sensação de desconforto e 

possibilitará a impuridade, a amalgamação e variações novas. É desse aparato teórico 

que Hall (2003) se utiliza para explicar a diáspora e a sincretização da identidade 

cultural caribenha. O autor assinala que a condição dispersa e fragmentada do 

migrante se torna, na pós-modernidade, a condição mais estabilizadora na 

experiência contemporânea. A fragmentação, o entre lugar, passa a ser como estar 

em casa.          O 

sentimento de pertencer é algo móvel, não estanque, construído, segundo Benedict 

Anderson (2003), a partir de um “sujeito imaginado”, que por sua vez faz parte de uma 
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“comunidade imaginada”, que está sempre em jogo. Ademais, a diáspora implica na 

construção da identidade cultural, pois as “identidades tornam-se múltiplas” (HALL, 

2003) na medida em que uma série de identificações e reidentificações criam um 

panorama de identidades caribenhas mutantes, ainda que resistentes. 

Sendo assim, Hall (2003) percebe a diáspora como elemento constitutivo da 

história caribenha, marcada “por uma concepção identitária que vive pela e não a 

despeito da diferença, e fundamentalmente pelo hibridismo” (HALL, 2003, p. 197). As 

questões levantadas pelo autor jamaicano: estranhamento, hibridização, entre lugar, 

atravessam, neste trabalho, as experiências de duas mulheres, caribenhas como ele, 

que migraram para o extremo norte do Brasil: Michelle e Samantha. 

 Michelle, através da migração permanente, naturalizada e vivendo há 18 anos 

em Macapá, não conheceu Samantha, que através da migração temporária, de 1 ano, 

morou em Macapá e Oiapoque, porém os caminhos de ambas possuem pontos em 

comum: elas são naturais de Guadalupe, viveram na Guiana Francesa e na França, 

possuem alta escolaridade, chegaram ao Brasil pelo Amapá, atualmente são 

professoras de língua francesa e estão na mesma faixa etária. 

 

MICHELE: DE GUADALUPE AO BRASIL 

 

Em 2000, Michelle, natural de Guadalupe (ver Mapa 01) estava de volta à sua 

terra natal, após concluir a Escola Politécnica, em Paris. Guadalupe é um 

departamento ultramarino da República Francesa no Caribe, portanto, Michelle é 

cidadã francesa, o que, aliado ao fato de já possuir uma irmã morando em Paris, 

propiciou que ela estudasse na Europa. Michelle saiu de Guadalupe para estudar em 

Paris já adulta, mas desde cedo pensava em partir: “Eu queria ver outras coisas”. A 

França é tradicionalmente o destino principal dos guadalupenses e, no caso de 

Michelle, a irmã que até hoje vive em Paris exemplifica a migração como elemento 

constitutivo das relações familiares, já que é rara a família caribenha que não tenha 

alguém que esteja no exterior. 
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Mapa 01. Localização de Guadalupe 

Fonte: Fonte: Google Maps 
 
 

Após concluir seus estudos na França, Michelle conseguiu um emprego em 

Caiena, na Guiana Francesa, e foi lá que recebeu o convite de uma amiga 

macapaense para conhecer o Amapá. Sem nunca ter estado no Brasil, Michelle 

aceitou o convite da amiga e acabou retornando mais duas vezes, até que resolveu 

ficar. Brasil, Amazônia, Amapá não faziam parte dos seus planos: “O Brasil era um 

país longe. Se ouvia pouco falar do Brasil. Nem de longe me passava na cabeça um 

dia falar português. Brasil foi um acaso total”. Michelle reside há 17 anos em Macapá, 

trabalha como professora universitária e naturalizou-se brasileira.  

Alta escolarização e motivação de ordem não-econômica são aspectos que 

caracterizam fluxos migratórios contemporâneos de mulheres, demonstrando a 

necessidade de se lançar um olhar para as migrações que não apenas ressalte a sua 

participação, mas que contemple a perspectiva de gênero.     Nos 

fluxos contemporâneos, as mulheres tendem a migrar sozinhas, quebrando a imagem 

daquelas que esperam, ou que seguem os passos dos homens. É o caso de Michelle 
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que já havia experimentado a vida fora de sua terra natal e queria fazê-lo novamente, 

encontrando na repentina oportunidade de vir para o Amapá uma nova chance de sair 

de sua ilha. Já morando em Macapá, Michelle ainda retornou à França para cursar um 

mestrado, o que contribuiu na sua carreira acadêmica no Brasil.   

       Michelle visita Guadalupe todos os 

anos e futuramente pretende voltar. Aqueles que passam pela diáspora mantém 

consigo o desejo do retorno, da volta ao local do nascimento. Muitos conseguem esse 

feito, outros constroem a vida mantendo essa esperança. De fato, parece que uma 

das implicações da diáspora está, além da hibridização cultural pelo efeito da zona de 

contato (BHABHA, 2013), no desejo de querer regressar ao ponto zero, por um 

processo consciente ou inconsciente. Michelle deseja retornar, mas também já criou 

raízes no Amapá: “Gostaria de voltar, não sei se ia passar seis meses para lá, seis 

meses para cá, seria o ideal”.    

A intersecção cultural e identitária provocada no plano físico-geográfico pela 

diáspora, pela dispersão dos povos que saem de sua terra natal e passam a viver em 

outra, não faz com que haja o abandono das origens. A origem se mantém, mas 

também se mistura na nova situação de vida apresentada, sendo também modelada 

pelo desejo de um dia retornar ao seu lugar de nascimento. No caso de Michelle, que 

pode visitar anualmente Guadalupe, esse retorno envolve um novo olhar sobre a terra 

natal, aguçado pela vivência no exterior: “É aquela coisa, você achava que a sua casa 

não era boa o suficiente, só quando você viaja você começa a dar valor”. Stuart Hall 

(1997) frisa as trocas de experiências como necessidade de negociação social para o 

migrante, pois, as pessoas em mobilidade necessitam negociar com as novas culturas 

em que vivem, “sem simplesmente serem assimiladas por elas e perder 

completamente a sua identidade, devem aprender a habitar no mínimo duas 

identidades ” (HALL, 1997, p. 05). Assim, migrar comporta sempre uma experiência 

de redefinição identitária, Michelle exemplifica ao pontuar que: “O problema de 

identidade a gente sente quando sai”.      A identidade 

mencionada por Michelle é a negritude, em sua trajetória pessoal é notório como ser 

negra no Brasil tem sido tão ou mais impactante do que ser propriamente estrangeira. 

Michelle pode “passar” por brasileira em diversas situações, mas o fato de ser negra 
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em um país onde a questão racial “é totalmente diferente” do que ocorre em 

Guadalupe, provocou-lhe novas reflexões, já que “Vindo [para o Brasil], eu não sabia 

que existia esse problema tão grave aqui [racismo], não imaginava”. (Michelle, 

Macapá, janeiro de 2018).   

Dessa forma, Michelle passa pelas mesmas situações de micro racismos que 

uma mulher negra brasileira. O termo micro racismo é uma adaptação de 

micromachismos (BONINO, 1998), esse último corresponde ao machismo que 

persiste ao longo do tempo, não é agressivo ou premeditado e é uma consequência 

da internalização de preconceitos, comportamentos sexistas e sociais, assim, os micro 

racismos são os comportamentos, comentários e uma série de gestos nas relações 

cotidianas carregados de estereótipos raciais em detrimento das minorias étnicas 

Há no Brasil um “imaginário” de que existem trabalhos para negros e outros 

para brancos, entrar em uma loja e perguntar a uma pessoa negra o preço de um 

produto, associar pessoas negras a trabalhos precarizados, por exemplo, é uma 

configuração resultante do racismo. Michelle levou um casal de amigos paulistas para 

conhecer Guadalupe. Os amigos brancos e de classe média, “não estavam 

acostumados a ver negros em determinados lugares. De alguma maneira ficaram 

surpresos. Isso teve um impacto neles. O negro que eles veem aqui é da favela. Lá 

viram negros com mais dinheiro que eles”. (Michelle, Macapá, janeiro de 2018). 

 

CRIOULIZAÇÃO CARIBENHA: “UMA JUNÇÃO DE VÁRIAS COISAS” 

 

Ainda se mantêm como Départaments d'Outre-Mer (DOM) da França, as Ilhas 

de Guadalupe, São Martinho, São Bartolomeu e Martinica, nas Antilhas; e a Guiana 

Francesa, na América do Sul. Guadalupe e Martinica foram colônias francesas de 

1635 a 1946, tendo recebido mão de obra escrava para o trabalho de produção de 

mercadorias tropicais como cana de açúcar, rum, cacau, café e frutas, principalmente 

a banana. Em 1946, as ilhas se tornam departamentos ultramarinos franceses, 

conquistam alguma autonomia, mas permanecem territórios franceses regidos pelas 

leis da antiga metrópole.         Durante o 

processo de colonização, o termo crioulo passou a fazer menção às novas línguas 
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surgidas do convívio entre senhores e escravos, a língua intermediária usada no dia-

a-dia da lavoura e da casa grande. O termo crioulo designava alguém que é do país, 

logo uma criança branca nascida nas colônias europeias era chamada de crioulo 

independente de sua etnia. Só depois é que seu emprego foi usado para designar a 

população negra, estendendo-se aos animais, objetos e consequentemente à língua 

desta população, o Crioulo: “Você nasce, teus pais falam crioulo contigo, teus tios 

falam crioulo, você fala crioulo, aí você é escolarizado na língua francesa” (Michelle, 

Macapá, janeiro de 2018).   No processo pós-abolição da escravidão nos 

departamentos ultramarinos, as escolas abriram suas portas para os filhos dos ex-

escravos, mas nestas instituições o crioulo não era aceito e a língua francesa 

prevalecia, isto é, para conseguir uma colocação digna na sociedade, era preciso falar 

francês:  

 
 
o negro tentará falar francês porque o crioulo, apesar de ser sua língua 
materna, língua das canções de ninar e dos contos ouvidos à noite, nas festas 
e nos velórios, é considerado como um patois, um dialeto que se ama e se 
despreza ao mesmo tempo (FIGUEIREDO, 1998, p. 20). 
 
    

 A própria diversidade das línguas crioulas, constituídas a partir da base 

espanhola, portuguesa, inglesa e francesa está intimamente relacionada ao processo 

sócio histórico e político do Caribe. A realidade caribenha tem no crioulo elemento 

central da identidade cultural, evidenciando o diálogo entre o mundo europeu da 

escrita, da alfabetização e das tradições literárias, por um lado e o mundo da 

oralidade, do crioulo, do contador de histórias e das festas populares, por outro lado: 

 
 

Falar crioulo, em outras palavras, consiste em exercer plenamente os 
encontros que forjam o mosaico identitário das Américas, espaço marcado 
pela alteridade, pela mestiçagem e pelo encontro dos mais diversos 
elementos culturais que se crioulizam para compor algo “absolutamente 
imprevisível, absolutamente novo que é a realidade crioula” (GLISSANT, 
1997, p. 15) 
 
 

Professora de língua francesa, Michelle já ouviu comentários entre os alunos 

como: “Mas, em Guadalupe não falam francês”, com a intenção de alegar que por ter 

como língua materna o crioulo e não o francês, Michelle estivesse menos apta para 
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ensinar a língua francesa. Pensamentos que entrecruzam vários preconceitos, como 

o linguístico, que assim é contestado por Michelle:  

 
 
Eu pergunto: “Por que não falam francês? Por que os guadalupenses não são 
brancos? “A língua francesa não é minha língua materna mas para alguém 
que fala só uma língua que sempre aprendeu só uma língua, como o 
brasileiro, é muito complicado entender isso. Quando você é bilíngue, crioulo-
francês, você passa de uma língua para outra facilmente. Alguém de fora que 
ouve, pergunta: eles não estão falando francês? O que eles estão falando?  
(Michelle, Macapá, janeiro de 2018) 

  
         

Portanto, mesmo dominando tanto a língua crioula quanto a língua francesa e 

com formação acadêmica no ensino de língua francesa, Michelle, de certa forma, no 

início de seu trabalho como professora no Amapá, passou pelo questionamento dos 

discentes em relação ao seu domínio do idioma, já que supostamente não estaria 

ensinando a língua francesa falada no continente europeu, pois sendo caribenha, 

também maneja a língua crioula. Fato é que as dúvidas dos alunos foram dissipadas 

conforme Michelle seguiu de maneira exitosa e reconhecida na Academia, no entanto, 

os questionamentos dos discentes revelam um pensamento muito comum 

demonstrando como a ideia sobre as variantes linguísticas também sofre resquícios 

da colonização.          

 Em Pele negra, máscaras brancas (2008), no capítulo “O negro e a linguagem”, 

Frantz Fanon considera que o negro se situa de modo característico diante da 

linguagem europeia. O autor martinicano reflete a relação dos antilhanos e africanos 

com a língua francesa, que por muito tempo atribuíram ao crioulo e nas variantes do 

francês o status de “dialeto” e não de língua. Fanon observa então que o negro 

antilhano será tanto mais branco, isto é, se aproximará mais do homem verdadeiro, 

na medida em que adotar a língua francesa.      Todo povo 

colonizado — isto é, todo povo no seio do qual nasceu um complexo de inferioridade 

devido ao sepultamento de sua originalidade cultural — toma posição diante da 

linguagem da nação civilizadora, isto é, da cultura metropolitana. Quanto mais 

assimilar os valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva. 

Quanto mais ele rejeitar sua negridão, seu mato, mais branco será. (FANON, 2008, p. 

34)       Dessa forma, o pensamento dos 
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alunos que acreditavam que a professora guadalupense poderia ensiná-los o francês 

do Caribe e não francês europeu reflete a colonialidade do pensamento abordada por 

Fanon (2008), que contesta o “complexo de inferioridade” em considerar a língua 

francesa, e a França/Europa superiores em relação às línguas 

crioulas/caribenhas/América. Para Fanon (2008, p. 13), “falar é existir completamente 

para o outro” e entre os mecanismos da colonização, o Negro é “dito” e assim 

alienado, mas, mesmo quando ele toma a palavra, não o pode fazer sem a língua do 

Outro, o francês, língua do Branco.  Aproximando-se das deias de Fanon 

sobre a alienação do negro antilhano, uma nova geração de escritores passou a refletir 

sobre o conceito de crioulidade, pensando o Caribe através da intersecção de 

múltiplas heranças culturais. O manifesto Elogio da Crioulidade, publicado em 1989 

pelo linguista Jean Bernabé e pelos escritores Patrick Chamoiseau e Raphaël 

Confiant, tornou-se um marco nos debates acerca da diglossia linguística nas ilhas 

francesas no 47 Caribe; a diglossia refere-se à situação linguística em que duas 

línguas coexistem, sendo que o uso de uma está sujeito à condição comunicativa da 

outra, adicionada ao valor de hierarquia e dominação: 

 
 
Nem europeus, nem africanos, nem asiáticos, nós nos proclamamos crioulos. 
Declaramos que a Crioulidade é o cimento da nossa cultura e deve reger as 
fundações da nossa antilhanidade. A Crioulidade é a interação de elementos 
caribenhos, europeus, africanos, asiáticos que o jugo da história reuniu no 
mesmo solo (BERNABÉ, CHAMOISEAU, CONFIANT, 2015, p.26-27). 
  

 

Ao investigar a questão identitária antilhana, em Le Discours Antillais (1981), o 

autor martinicano Edouard Glissant defende que as Antilhas representam a 

“crioulização”, compreendida como a hibridização de elementos culturais, étnicos e 

linguísticos entre as coletividades: “Eu nomeio crioulização o encontro, a interferência, 

o choque, as harmonias e as desarmonias entre as culturas, na totalidade realizada 

do mundo-terra. Minha proposição é que hoje o mundo inteiro se criouliza e 

arquipeliza”. (GLISSANT, 1997, p. 194)       A 

alegoria de “pensamento-arquipélago” seria a oposição ao “pensamento continental”, 

hegemônico e universalista. Essa ideia converge com o processo de negociação de 
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identidades que caracteriza o sujeito pós-moderno, apontado por Hall (2005), além da 

reafirmação da crioulização por Michelle: 

 
 
Eu sou crioula, e esse termo não é muito bem aceito aqui. Inclusive falamos 
em brancos crioulos. Crioulo é essa junção de várias coisas. Eu não sou nem 
europeu, nem africano, nem indígena, nem asiático, eu sou a mistura de tudo 
isso. Eu existo, então não tentem me colocar só aqui, ou só ali, eu estou no 
meio de vocês, eu existo. Não estou dizendo que eu não sou negra, eu sou 
negra, mas dentro de mim, culturalmente, eu tenho outras coisas e eu não 
posso negar tudo isso; meu corpo não deixa, minha mente não deixa. 
Morando no Brasil, eu sou um pouco brasileira (Michelle, Macapá, janeiro de 
2018). 
 
 

A trajetória de Michelle demonstra o pertencimento a múltiplas identidades 

nacionais, sociais, culturais, linguísticas e étnicorraciais. A professora é francesa de 

Guadalupe, mas também se sente brasileira; tem o crioulo como língua materna, o 

francês como segunda língua, o português como terceira, além de ensinar a língua 

francesa para falantes de português; em sua terra natal definia-se como crioula, no 

Brasil é chamada de mulata, morena, negra.      

 Desde que saiu de Guadalupe para estudar na Guiana Francesa, Michelle está 

em constante mobilidade, ainda que resida em Macapá, e anualmente retorne à sua 

terra natal. Em 2018, por exemplo, esteve também no Canadá para um curso de 

aperfeiçoamento para professores de língua francesa, seu trabalho como professora 

de língua estrangeira em uma Universidade Federal, respaldado por uma condição 

financeira favorável, são fatores que impulsionam essa circulação.   

 Michelle, ao dizer “Eu existo, então não tentem me colocar só aqui, ou só ali, 

eu estou no meio de vocês, eu existo” exemplifica o “Eu” relacional e móvel apontado 

por Bauman (2001) e Hall (2005), como aquele cujo processo de identificação ocorre 

em meio à complexidade e à diversidade de possibilidades de escolha. Ao afirmar ser 

“a junção de várias coisas”, Michelle exalta um discurso em que a diversidade cultural 

é percebida no processo de descolonização ou de pós-colonização (BHABHA, 2003), 

considerando a sua característica transnacional e transcultural. Francesa de Ultramar, 

Michelle reforça que não é “europeia, nem africana, nem indígena, nem asiática, é a 

mistura de tudo isso”, sintetizando assim a ideia de desconstrução de binarismos e 

metanarrativas do discurso colonial. Autores como Quijano (2014), Memmi (2007), 
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Fanon (2008) defendem esse confronto das relações transversais que se estabelecem 

no universo colonial na ressignificação das categorias de colonizador/colonizado.   

      Ao orgulhar-se de ser crioula, Michelle 

manifesta a desalienação intelectual almejada por Fanon (2008), e ao declarar “Eu 

existo” simboliza o ser, quando a colonização relegou o negro à zona do “não-ser”, 

pois o que o autor martinicano chamou de “epidermização do racismo”, introjetou no 

negro um complexo de inferioridade que o fazia buscar falar, pensar e agir como 

branco. Conterrânea de Michelle, Samantha também manifesta essa consciência e 

orgulho de ser crioula e de “ser de todos os lugares”, como será mostrado no item a 

seguir. 

 

SAMANTHA: MUITAS FORMAS DE SER FRANCESA 

  

Assim como Michelle, Samantha nasceu em Guadalupe, contudo, seu caminho 

até chegar ao Amapá foi mais longo. Samantha morou nove meses em Macapá e 

nove meses em Oiapoque, entre 2016 e 2018, lecionando língua francesa nos 

respectivos campi dos IFAP (Instituto Federal do Amapá). A entrevista com Samantha 

ocorreu em maio de 2018, em Oiapoque, onde ela findava sua estadia no Brasil e 

preparava-se para retornar a Paris, onde morava há dez anos. Aos 40 anos, Samantha 

já morou em Guadalupe, na Guiana Francesa, em Portugal e na França.  A 

mãe de Samantha saiu de Guadalupe adolescente para estudar em Paris, retornou 

anos mais tarde a Guadalupe para ter sua primeira filha, Samantha, em sua terra natal. 

Os pais de Samantha, ambos guadalupenses, mudaram-se para Paris quando ela 

tinha apenas um ano de idade; ao completar sete anos, sua família retornou a 

Guadalupe já com uma segunda filha nascida na França, a terceira filha do casal 

nasceu em Guadalupe. Assim, Samantha permaneceu em Guadalupe dos sete aos 

dezoito anos, quando a família se mudou para Guiana Francesa, em 1998, onde ela 

cursou o ensino superior em Licenciatura em Língua, Literatura e Civilização 

Lusófona; em 2002, ela estudou um semestre da graduação em Portugal e em 2004 

partiu para França para cursar o mestrado na sua área de atuação. 

 Diante desse quadro de constante mobilidade, Samantha, “joga com suas 
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identidades” ao explicar sua origem e pertencimento. Identifica-se como francesa, 

porém, estando no Amapá, onde “sendo negra e francesa já pensam que você é da 

Guiana”, ela precisou reaver sua identidade: 

 
 

Eu sou francesa. Na verdade, eu me senti francesa por muito tempo, mas 
hoje eu já me sinto mais internacional, eu sou de todos os lugares, mas eu 
falo primeiro que eu sou francesa, mas aí perguntam francesa de onde? Aqui 
no Amapá as pessoas têm esse hábito de me etiquetar de guianense, então 
eu sempre tenho que dizer, “Mas não sou da Guiana, eu sou francesa, mas 
de Guadalupe”. Eu sempre tenho que reivindicar o meu lado guadalupense 
para as pessoas daqui. (Samantha, Oiapoque, maio de 2018) 

  
 

A identidade é construída a partir das relações sociais e se inscrevem tanto nos 

sujeitos sociais quanto do ponto de vista dos grupos e dos próprios sujeitos 

constituintes destes grupos. No caso de Samantha, ela utiliza o que Cuche (2012) 

chama de “estratégia de identidade”, isto é, busca a autoafirmação perante 

determinado grupo de indivíduos, para este autor, a identidade serve para que nos 

localizemos como indivíduo e localizemos pessoas ou grupos simbólicos ao nosso 

padrão, motivo pelo qual a identidade só pode ser entendida num contexto relacional. 

Em Grupos étnicos e suas fronteiras, Barth (2011) explora o conceito de 

etnicidade, segundo o qual os atores sociais identificam-se e são identificados pelos 

outros através da dicotomização Nós/Eles, estabelecida a partir de traços culturais 

que se supõe derivados de uma origem comum e realçados nas interações raciais. 

Segundo Samantha, alguns amapaenses com quem conviveu a identificavam como 

guianense, com base na cor de sua pele, de seu sotaque francês e pela proximidade 

geográfica do estado com a Guiana Francesa.  

Tanto em Cuche (2012), quanto em Barth (2011), a identidade é compreendida 

em um contexto relacional, quando indivíduos de culturas diferentes interagem, esta 

relação surge por meios de processo de rotulação mútua, no decurso dos quais os 

grupos atribuem-se e impõem-se aos outros nomes étnicos. 

“A existência e a realidade de um grupo étnico não podem ser atestadas por 

outra coisa senão pelo fato de que ele próprio se designa e é designado por seus 

vizinhos” (BARTH, 2011, p. 186). Dessa maneira, a dicotomização entre Nós 

(amapaenses) e o outro (Samantha) caracteriza uma atribuição categorial equivocada, 



 

354 

 

de guianense, e tem como efeito o resgate por parte de Samantha das fronteiras que 

a identificam como guadalupense.      Samantha 

nasceu em um DOM (departamento de ultramar) logo, é francesa, mas diante do fato 

da França manter vários territórios além da Europa, é pertinente a pergunta: francesa 

de onde? Pessoas como Samantha, nascidas em departamentos ultramarinos 

franceses – espalhados pela América, África, Oceania e Antártica – mesmo antes de 

residirem no exterior, possuem essa característica peculiar relativa à cidadania 

francesa. Os habitantes dos departamentos ultramarinos franceses na América: 

Guiana Francesa, São Pedro e Miquelão, São Martinho e São Bartolomeu, Guadalupe 

e Martinica são cidadãos franceses mesmo que nunca tenham pisado no que chamam 

de França hexagonal, o território francês na Europa, mas em geral é a Metrópole, ou 

França Continental, o destino mais comum daqueles que partem das Antilhas 

Francesas.   

 

A FRONTEIRA FRANCO-BRASILEIRA COMO OPÇÃO: TRANSNACIONALIDADE 

E PERTENCIMENTO 

 

Samantha cursou a faculdade de Licenciatura em Língua, Literatura e 

Civilização Lusófona na Guiana Francesa, e durante esse período pôde cruzar a 

fronteira franco-brasileira e conhecer a cidade brasileira de Oiapoque. Por isso, 

diferente de Michelle que aprendeu português após mudar-se para o Amapá, 

Samantha estudou o idioma na Academia e aperfeiçoou o conhecimento ao cursar 

uma Especialização em Portugal, depois mudou-se para Paris.    

 Após oito anos vivendo em Paris, Samantha recebeu o convite do Programa 

Leitores Franceses, parceria entre a Embaixada da França no Brasil e o Conselho 

Nacional das Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(CONIF), que estava recrutando professores nativos, coincidindo com o desejo antigo 

dela de visitar o Brasil para imersão cultural, pois estava há anos sem praticar a língua 

portuguesa.         Ao aceitar lecionar 

língua francesa no Brasil, Samantha poderia optar para qual estado gostaria de ir, pois 

o Programa Leitores Franceses ocorre nos Institutos Federais espalhados pelo país. 
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Ao descartar o sul e sudeste do Brasil para trabalhar no Programa Leitores Franceses, 

Samantha deliberou que não queria mudar-se para uma região semelhante a Paris: 

invernos rigorosos, constante e intensa movimentação: 

 
 
Em Paris eu tinha uma vida corrida, correr para pegar o ônibus, correr para 
pegar o trem, demorava para fazer tudo, uma vida estressada e no sul ia ser 
a mesma coisa, transporte público, essas coisas. No Rio, tem a violência, não 
vou para o Brasil para ter uma vida fechada, com medo, não quero viver com 
medo de receber uma bala perdida (Samantha, Oiapoque, maio de 2018). 
 
 

Portanto, não foi o acaso que trouxe Samantha, ela literalmente olhou o mapa 

do Brasil e elegeu o estado do Amapá, porém, ao elencar as razões, destaca como a 

fronteira franco-brasileira (Ver Mapa 02) foi preponderante nessa escolha: 

 
 

O Amapá tem um laço muito estreito com a Guiana, que é o país do meu 
coração, hoje quase me sinto mais guianense, é onde eu também gostaria de 
morar. França, Guadalupe ou Guiana, eu escolheria Guiana, sem duvidar, 
por isso também escolhi o Amapá, faz fronteira com a Guiana, dá pra viajar 
pra lá e voltar. Então eu escolhi o Amapá mesmo pela fronteira com a Guiana. 
Por exemplo, deu pra passar as férias de Natal lá, já que eu sabia que não 
daria para ir à França. Natal é festa de família, não imagino passar o natal 
longe das pessoas que eu amo (Samantha, Oiapoque, maio de 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 02. Fronteira entre Amapá e Guiana Francesa 
Fonte: Base Cartográfica Sirgas, 2017. 

 
 

Apesar da forte relação afetiva também com a França, onde residiu por mais 

de dez anos, o retorno almejado por Samantha não está vinculado a Guadalupe, onde 

nasceu e onde possui muitos familiares, mas à Guiana Francesa, onde viveu parte da 

infância e adolescência e onde vivem seus pais, uma de suas irmãs e sobrinhos, a 

outra irmã ainda vive em Paris. Assim, a família de Samantha tem um caráter 

transnacional, o qual desestrutura as acepções de família que associam a co-

residência e a presença como elementos fundamentais para sua compreensão, já que 

as relações que se constroem entre seus membros transcendem a espacialidade e as 

fronteiras físicas, gerando novas modalidades de cuidado e diferentes formas de 

relações pessoais e pertencimento. Cabe ressaltar que nem todos os migrantes e 

seus descendentes desenvolvem práticas sociais de caráter transnacional: 

 
 

Definimos o transnacionalismo como os processos pelos quais imigrantes 
constroem campos sociais que conectam seu país de origem-gene e seu país 
de assentamento. Os imigrantes que constroem campos e sociais são 
designados “transmigrantes”. Transmigrantes desenvolvem e mantém 
relacionamentos múltiplos – familiar, econômico, social, organizacional, 
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religioso, política – que vai além das fronteiras. Os transmigrantes agem, 
tomam decisões e se sentem envolvidos, eles desenvolvem identidades 
dentro de redes sociais que os conectam a duas ou mais sociedades 
simultaneamente (GLICK – SCHILLER, BACH, SZANTON- BLANC, 1992, p. 
04). 
 
 

Ao argumentar sobre as condições de transnacionalidade, Bryceson e Vuorella 

(2002) sugerem que o pertencimento a uma família é semelhante ao pertencimento a 

uma nacionalidade, no sentido de que ambos são como “comunidades imaginadas”, 

realizadas no estabelecimento de algumas fronteiras e condicionalidades (vistos), 

além do mais, essas famílias geralmente possuem um histórico migratório que facilita 

a continuidade das relações à distância. 

Nessa perspectiva, o parentesco afeta e é afetado nos sistemas migratórios. 

Para a antropóloga Janet Carsten (2000), em Culture of Relatedeness, a ideia de 

parentesco pode também ser construída e não apenas reflexo das lógicas biológicas, 

isto é, fenômenos como a adoção transnacional, o casamento homoafetivo, o 

poliamor, relações de amizade, e muitos outros passam a ter uma dimensão relativa 

ao que tradicionalmente chamamos de parentesco.   O conceito de 

relatedeness (conectividade ou relacionalidade) discutido por Carsten (2000) é 

utilizado também pela antropóloga dinamarquesa Karen Olwig ao tratar das relações 

entre parentesco, migração e espaço no Caribe. Particularmente em Caribbean 

Journeys: An Ethnography of Migration and Home in Three Family Network, Olwig 

(2007) analisa três redes familiares marcadas pela migração, visto que essa 

população foi historicamente forçada a delinear novos padrões de vida, sendo em sua 

maior parte migrante ou descendente de migrante e vivendo, frequentemente, em um 

ambiente estrangeiro, por isso: 

 

 

A raça é apenas uma faceta no complexo de fatores econômicos, de classe, 
de gênero e étnicos que moldam as experiências migratórias no Caribe. A 
interpretação desse complexo em qualquer contexto depende dos prismas 
teóricos e metodológicos por meio dos quais se olha. As questões raciais são 
representadas e significadas dentro de uma estrutura mais ampla de família, 
migração e pertencimento (OLWIG, 2007, p. 16). 
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Nascida em Guadalupe, residindo em Paris, moradora do Amapá por mais de 

um ano, mas com fortes laços familiares com a Guiana Francesa, onde sua família de 

origem guadalupense mora, Samantha possui identidades dentro de redes sociais que 

a conectam a duas ou mais sociedades simultaneamente, assim como Michelle, que 

também transita e identifica-se com mais de um lugar. Migrações transnacionais 

superam o “nacionalismo metodológico” (GLICK – SCHILLER, BACH, SZANTON- 

BLANC, 1992), isto é, o Estado-nação como unidade de análise por excelência, o 

receptáculo natural e lógico dentro do qual transcorrem processos sociais. 

Contudo, é fundamental evitar a homogeneização das experiências de 

movimentação, para que não se perca a significativa complexidade das vidas em 

movimento. Conforme adverte Machado (2014), há movimentos, deslocamentos e 

sentidos particulares a cada experiência, pois as mobilidades dificilmente podem ser 

imobilizadas em quadros teóricos abrangentes. Mas ao olharmos para determinadas 

histórias de vida é possível pensar em conexões produtivas para refletir sobre o 

trânsito humano. Os exemplos de Michelle e Samantha relacionam movimento a 

transnacionalidade, parentesco e pertencimento, mas isso não permite uma 

unificação, pois: 

 
 
as formas de relacionalidade (ou parentesco, para os mais tradicionais) são 
elas próprias particulares, gerando relações ainda mais específicas com as 
movimentações. Às teorias gerais escapa o fato de que relações de parentesco 
fazem movimentações acontecer, sustentam fluxos, constroem justificativas, 
propõem alternativas de deslocamento. Por outro lado, essas mesmas 
movimentações colocam em risco as relações que as engendraram 
(MACHADO, 2014, p. 38). 

 
 

 Conforme Carsten (2000), o parentesco está nas relações de afeto e lealdade 

duradoura entre duas ou mais pessoas, por vezes incluindo e por vezes extrapolando 

os temas da consanguinidade e do matrimônio. A relacionalidade foi fator fundamental 

na escolha do Amapá, no caso de Samantha, que optou pela região fronteiriça em 

virtude da facilidade para visitar a família, ao mesmo tempo em que encontrou no 

Amapá amigos que hoje considera irmãos, inclusive morou na casa deles nos 

primeiros meses em Macapá. Enquanto Michelle, que também morou na casa de 

amigos logo que chegou a Macapá, não possui familiares morando tão próximo, 
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contudo, diferente de Samantha, Michelle já possui uma maior relação de 

pertencimento ao Brasil, pois é naturalizada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Michelle e Samantha, caribenhas, nascidas em um DOM (departamento 

ultramarino), são mulheres que antes mesmo de tornarem-se sujeitos diaspóricos, já 

carregavam essa dualidade: cidadã francesa/guadalupense; suas trajetórias permitem 

iluminar a dimensão do “entre lugar”, além do mais, para ambas, o Amapá como 

destino não precedeu a saída do país natal, são migrantes transnacionais. Michelle 

partiu da Guiana Francesa e Samantha partiu da França, esta última, portanto, 

caracterizando uma migração norte-sul.  

Dessa maneira, a partir das trajetórias de Michele e Samantha, foi possível 

discutir questões associadas à transnacionalidade, parentesco e pertencimento, 

sobretudo pelo fato de a mobilidade ser uma marca constitutiva no horizonte de 

possibilidade dessas mulheres, pois Michelle reside há quase 20 anos em Macapá, 

mas sempre visita Guadalupe e, apesar do desejo de retornar a morar em sua terra 

natal, não descarta a possibilidade de ainda morar em outro país; já Samantha residiu 

um ano no Amapá, retornou a Paris e está pela segunda vez residindo 

temporariamente em uma cidade amapaense, por ora pretende voltar para Paris 

quando acabar seu contrato no Brasil, mas também não descarta a possibilidade de 

morar em outro país. 

Apesar de familiarizadas ao atravessamento de fronteiras geográficas e à 

constante readaptação que a mobilidade implica, Michelle e Samantha encontraram, 

ao cruzar a fronteira da Amazônia Franco-Brasileira, questões raciais distintas das 

quais haviam vivenciado até então. As professoras guadalupenses depararam-se com 

a experiência concreta da relação entre a migração negra e o racismo no Brasil, e de 

como essa vinculação se manifesta no repertório de ideias que se reproduz sobre 

população negra no país independentemente da classe social. 
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PRÁCTICAS Y LIMITANTES EN FRONTERAS DE CATEGORIAS EN LA 

MOVILIDAD COTIDIANA DE LOS MIGRANTES EN TRÁNSITO EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE GUADALAJARA 

 
Luis Donaldo Serafín García135 

Edilma de Jesus Desidério136 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las ciudades se han convertido en puntos receptores de 

migrantes que buscan el derecho a vivirla, aunque a menudo se depara con controles 

y regulaciones en muchos rincones citadinos. Para el caso de México, se estima que 

anualmente ingresan de manera irregular por la frontera sur de México entre 150,000 

y 400,000 migrantes rumbo a Estados Unidos; asimismo, proyecciones del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) e el año 2007 señalan que para el 2030 el 81% de 

la población vivirá en ciudades. 

Es por lo que, las ciudades que verdaderamente incorporen estos movimientos 

migratorios serán espacios prósperos para residentes y habitantes de paso. Estas 

nuevas conformaciones de sociedades necesitan ciudades con espacios públicos que 

incluyan a todos por igual, que promuevan a ejercer la ciudadanía y, sobre todo, que 

garanticen buena calidad de vida colectiva e individual.  

No obstante, las formas de control y vigilancia puestas en marcha han 

dispuesto nuevas maneras de utilizar el espacio y los medios de transporte, 

repercutiendo en una creciente apropiación del sistema ferroviario como medio de 

transporte, éste, que, por sus características de transporte interurbano de carga, no 

cuenta con las medidas de seguridad, vulnerando la integridad física de los migrantes. 

Atendiendo estas consideraciones, es importante comprender el origen y 

configuración de la migración de tránsito en las ciudades globales. Como es señalado 

en el Informe de la Situación de los migrantes en tránsito publicado por el Alto 
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Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2015), entre la 

serie de riesgos y vulnerabilidades que suelen enfrentar los migrantes en tránsito que 

se desplazan por necesidad, se encuentra la violación en contra de sus derechos 

humanos. 

Es en este sentido, que el carecer de recursos financieros, materiales y un 

significativo capital social acrecienta el riesgo de experimentar viajes potencialmente 

peligrosos y de pasar en tránsito un tiempo más largo y en condiciones precarias a 

diferencia de usuarios y residentes de las ciudades de acogida, mismos que pueden 

pagarse un transporte rápido y seguro hasta su destino. 

Autores como Arreola, Hernández y Corona (2018: 3) consideran que, por la 

combinación de los peligros e injusticias en el tránsito, un porcentaje de los migrantes 

que cruzan el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), desisten en el viaje. Por lo 

tanto, esta situación supondría que los migrantes en tránsito que llegan o cruzan en 

el AMG, tomen como opción de residencia permanente o temporal la ciudad. 

La afirmación anterior demuestra que, tomando en cuenta la temporalidad 

construida en estos lugares de paso y en función de estar incorporados a una 

urbanidad, puede influenciar a la decisión de cambio en los planes de seguir el viaje, 

como sugiere el documento de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) al señalar sobre este tema que: “las ciudades atraen a un creciente número de 

personas que buscan una vida adecuada, mayores oportunidades de empleo y (…) 

también a quienes huyen de los conflictos, desastres naturales y la degradación 

ambiental” (Organización Internacional de las Migraciones, 2015:89). 

Aquí surge la interrogante que nortea la investigación, ¿estas ciudades como 

Guadalajara que se tornan en refugio de migrantes en tránsito cuentan con políticas 

de inclusión y ejercicio de derechos urbanos que favorezcan al pleno desarrollo de 

esta población como sujeto social que vive, disfruta y por lo tanto se siente parte de 

las ciudades? Dicha interrogante podría fundamentarse en la necesidad de hacer que 

las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles, 

como señala la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Al respecto de la situación del uso de servicios urbanos entre los que 

identificamos el transporte público, se parte de la información recopilada en la 
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Encuesta de Discriminación aplicada a Personas Migrantes en la ZMG (EDPM) con 

una muestra de 51 personas con edades entre los 20 y 39 años y un nivel educativo 

básico, dicha encuesta entre los diversos tópicos que aborda recoge las percepciones 

del uso de servicios por los migrantes en tránsito y señala  que de los tres servicios 

más solicitados se encuentra el de transporte público.  

El objetivo de este paper es traer una reflexión teórica e interpretativa de las 

prácticas y potenciales limitantes en la movilidad cotidiana de los migrantes en tránsito 

por espacios en el Área Metropolitana de Guadalajara, percibidos como seguros y 

concebidos urbanísticamente para ser utilizados sin restricciones de ningún tipo ni 

consecuencias para la calidad de vida y el derecho urbano de habitar por quienes 

viven la ciudad. 

La discusión se centra en los elementos que conducen hacia la integración e 

inclusión/exclusión de los migrantes en el AMG como factor determinante en la calidad 

de vida de sus habitantes. Para ello, se aprecian las diferencias y las necesidades que 

requieren dichas poblaciones para poder apropiarse del espacio (transitar libremente, 

acceder al transporte público, vivienda digna, oportunidades laborales, etc.), y a su 

vez, destacándose algunos factores que inciden en los permisos de circular, socializar 

y acceder a la superación de las necesidades de las personas migrantes temporales. 

 

CATEGORÍAS Y CATEGORIZACIONES EN LA DINÁMICA MIGRATORIA ENTRE 

FRONTERAS DE TRÁNSITO 

 

La migración de tránsito no es un movimiento de naturaleza linear y uniforme 

como lo quieren evidenciar las estadísticas, los informes e indicadores, la difusión en 

los medios en forma de espectáculo cinematográfico. 

En las muchas categorías creadas para los movimientos migratorios de 

población, la victimización y en sentido inverso, el victimario que amenaza la 

seguridad nacional por su acto de ingresar en territorios nacionales o regionales, 

también ha sido un señalamiento hacia los y las migrantes. 
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Lo anterior, conlleva a otra producción de categorías que son creadas por los 

discursos que se fundamentan en criterios e intencionalidades; tal es el caso de las 

fronteras construidas y politizadas en la migración de tránsito, por ejemplo. 

En relación con la geografía de las categorías también adquiere importancia los 

lugares, ciudades, plazas y, a la par de ellos se incorporan términos como permeable, 

borroso, pero entonces, ¿cómo ir más allá de los paradigmas fronterizos que 

categorizan dichos términos?, y ¿qué categoría permite alcanzar la explicación del 

problema?  

La cuestión es que dichas categorías que a menudo parten de un pensamiento 

determinista, obstruyen los caminos que pueden conducir a una explicación más 

apegada a la realidad cotidiana que a menudo desde luego se encuentra encubierta 

por las multidimensionales categorizaciones.  

En ese sentido, la categorización puede ser vista como un tema particularmente 

poco estudiado, aunque ha habido un esfuerzo por parte de los científicos sociales 

que tratan sobre el tema de las migraciones, con la finalidad de alcanzar una 

categorización que sea también operativa, definida por ciertos criterios supuestamente 

cuantificables. 

Para este caso, crear una categoría implica particularmente, poner el asunto en 

una dimensión aún más compleja, dado que, como señalan los autores, habría buenas 

razones para la desconfianza o rechazo de la categorización. Entre las muchas 

razones de la crítica persistente acerca de la categorización se encuentra, 

precisamente, una importante limitante dado que, al categorizar la migración, de 

inmediato desaparece el carácter participativo, o mejor dicho organizativo, ya que 

estaría sometida la problemática a lo técnico, a la tecnocracia, que transforma los 

procesos sociales en estructuras rígidas, sin darles una significación (De Jesus, 2018).  

Respeto a la categorización de las migraciones, comentan Geiger y Pécoud 

(2010), citado por De Jesus (2018) que éstas también sirven para definir marcos de 

política aplicada a la migración, jerarquizar el control y la regulación de los flujos y 

establecer nuevas instituciones normativas; tal es el caso de la gestión de un gobierno 

regional fronterizo y el encauce y ordenamiento de los movimientos poblacionales. 
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Conjuntamente a la categorización se encuentra otra práctica que se aplica bajo 

criterios de etiquetajes, o los esquemas de encuadre y etiquetado, que está 

relacionado no sólo con objetivos operativos, sino que son fundamentales para 

asegurar significados y valores hegemónicos. 

Otro punto en las distorsiones, acerca de lo que puede provocar la categorización 

de la migración, está en la lógica de la razón del Estado, que en ese sentido 

precisamente, se expresa por la categoría “irregular”. Este criterio, desde luego, tiene 

que ver con la forma en cómo operar la gestión de la migración internacional, situando 

así la migración en un marco de delictividad, aunque en algunos países sea una 

infracción administrativa. 

Sin embargo, muchas veces las categorías son inevitables como herramientas 

de análisis, sobre todo cuando se plantea en ellas una generalización del fenómeno 

que incluso le concibe más validez. Pero, ¿qué es lo que significa crear determinada 

validez a una categoría compleja como es la migración de tránsito, por ejemplo?, 

considerando que hay una infinidad de temas y problemas inherente a los procesos, 

como es su carga histórica que da otro significado a una u otra categoría, que se crea 

bajo necesidades de un control social. 

El hecho de rechazar estas racionalidades podría ser una salida para entender 

mejor las prácticas y concentrar más bien las miradas en las situaciones en las que 

se ubican los procesos sociales; ello es desde luego lo que puede acercar el objeto 

de estudio a una explicación mucho más fundamentada, sobre todo, teóricamente. 

Lo que significa la problemática de la migración de tránsito a partir del proceso 

es indagar, desde luego cómo la migración de tránsito está siendo organizada 

espacialmente, más allá de las redes de control de los Estados. Ello implica analizar 

las estructuras que ponen en movimiento a la realidad de los procesos sociales que 

rigen dicha movilidad, que los evidencian en el espacio de la simultaneidad, que es el 

urbano y que brinda posibilidades de vivir el derecho a la ciudad. 

 

FRONTERAS TERRITORIALES DE SUR AL CENTRO EN LA DINÁMICA 

MIGRATORIA DE TRÁNSITO POR MÉXICO 
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La dinámica de grandes flujos de personas en las ciudades actuales no puede 

entenderse sin el concepto de movilidad, que va más allá de los desplazamientos 

físicos de un lugar a otro, sino como apuntan Sheller y Urry (2006) trascienden la 

dicotomía entre la investigación del transporte y las investigaciones sociales, al 

relacionarlas en diferentes formas, dando lugar a complejos patrones de experiencias 

sociales en los lugares donde surgen estas movilidades, incluidas las migraciones. 

En este sentido, resulta teórico y metodológicamente relevante desarrollar 

estudios que contemplen las prácticas de los desplazamientos y, para entender sus 

características es necesario incluir las percepciones de las personas en el ámbito 

urbano, en sus experiencias y su toma de conciencia, pues se transforma no solo la 

vida de los migrantes, sino también de los no migrantes y los lugares físicos tanto de 

origen como de llegada, entre los cuales construyen vínculos sociales (Reyes, 

Martínez, 2015). 

Para el caso de estudio particularmente, llama la atención, los señalamientos 

de Da Cunha (2009), que enfatizan que la mayoría de las metrópolis con más de 5 

millones de habitantes en Latinoamérica presentan un saldo migratorio negativo, esto 

debido a factores múltiples entre los que destacan las des-economías, provocando 

que quien no puede adquirir periódicamente los artículos necesarios termine por irse, 

y problemas urbanos como la inseguridad pública, congestión vial y contaminación.  

En ese sentido, de acuerdo con las estadísticas que presentan en el Prontuario 

sobre Movilidad y Migración Internacional (2017), la situación migratoria y 

particularmente de tránsito en ciudades como Guadalajara, es distinta, ya que estiman 

con base a datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur que alrededor de 

200 mil personas indocumentadas ingresan a México anualmente y de los cuales un 

30 por ciento atraviesa el AMG. 

Migrar en transitar por el territorio mexicano, cuya práctica de uso específico de 

determinado sistema de movilidad, motorizada mayormente, se debe a la necesidad 

de recorrer distancias más larga, derivan en hechos, al llegar al Área Metropolitana de 

Guadalajara (AMG), es decir en una escala urbana, además de convertir la población 

migrante en tránsito en usuarios del sistema de transporte público, como es el estar 

sujetos a enfrentarse a formas de exclusión y xenofobia, debido a sus características 
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sociodemográficas, tal como se indica en datos de la Encuesta Nacional sobre la 

Discriminación en México 2010 (ENADIS 2010)137, del Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación (CONAPRED), existe un mayor perjuicio hacia los migrantes 

provenientes de ciertos países, como los de Centroamérica. 

Lo anterior, refleja manifestaciones que han vivido en la práctica las personas 

migrantes en tránsito por territorio mexicano y demuestra una brecha para abordar la 

problemática de la movilidad urbana del migrante, quien en la práctica cotidiana se 

incorpora a las dinámicas de traslado de un punto de origen (residencia) a uno de 

destino (lugar dónde irá trabajar en el país receptor), pero y sobre todo, se inserta en 

la cotidianidad de los lugares de traslado; para ello, se vuelve usuario del transporte 

público para realizar sus actividades inmediatas, mientras esperan el momento de 

continuar su viaje. 

En el trayecto, algunos migrantes se quedan cada vez más tiempo del previsto 

o deseado en los lugares de paso, y algunos incluso se apropian de estos espacios 

temporalmente. La inserción laboral entonces se convierte en una forma de iniciar la 

pertenencia a un lugar que era de tránsito. Cuando las experiencias laborales en el 

tránsito toman más tiempo del previsto, el asentamiento y la posibilidad de 

permanencia indefinida pueden promover el posponer o abandonar el plan migratorio 

en el largo plazo, lo que llevaría a las personas a transitar de la categoría de migrantes 

de tránsito a inmigrantes temporales. 

En ese contexto, a nivel de habitar (LEFEBVRE, 1978) lugares de paso, dentro 

de los centros urbanos, la población igualmente al pasar a una dimensión de usuario 

del sistema de transporte se someten a controles y regulaciones de su movilidad 

ejercida por actores sociales, policiacos externos a sus polígonos de libre tránsito, en 

el cual que limitan sus espacialidades, a diferencia de la territorialidad producida con  

la ocupación del tren La Bestia138, desde la frontera sur, aunque esto varía 

dependiendo de los recursos con los que se cuente, el diferencial de sexo, o lo que 

 
137 Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2010). Resultados para 

personas migrantes puede ser consultada en: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-

002.pdf  

 
138 Los trenes de carga que transitan a lo largo del territorio mexicano son el medio de transporte más 
frecuente para los migrantes que buscan acercarse a la frontera con EUA. 

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf
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resulta de una decisión consciente que los ayuda en caso de encontrarse con algún 

retén de migración. 

Si bien, como sustenta De Jesus (2018) existe cada vez más un esfuerzo en ir 

más allá proponiendo una forma de explicar lo que significa la problemática de la 

migración de tránsito desde el proceso. Este hecho, dentro del proceso exige un 

reacomodo de planes y estrategias que se ponen en marcha, aunado a las 

experiencias laborales en el tránsito y reajustes en el tiempo previsto para quedarse. 

 Por su parte, la búsqueda de lugar para asentarse y, en dada circunstancia, 

considerar la posibilidad de permanencia indefinida al posponer o abandonar el plan 

migratorio de marcharse hacia la frontera norte y luego a Estados Unidos a largo plazo, 

podría llevar a que las personas transitasen de una categoría de migrante en tránsito 

a migrante en una condición de temporalidad indefinida que podría incluso generar 

una percepción de goce de libre tránsito, transitando una vez más a la categoría de 

ciudadanía. 

Para la migración, ser usuario del espacio público, del transporte, es decir, ser 

usuario de la ciudad, desde luego, es estar sometido a controles y regulaciones de su 

movilidad en el ejercicio de sus derechos como sujetos sociales y, a la vez, bajo el 

orden policiaco cuando se encuentra más allá de sus polígonos de libre tránsito que 

limitan sus espacialidades. 

Con respecto a este libre tránsito, la limitante en la movilidad cotidiana se 

fundamenta en lo enmarcado en el Artículo 11° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos donde sostiene que: el ejercicio a este derecho de 

circulación estará subordinado a las leyes sobre emigración e inmigración. No 

obstante, que en la Ley de Migración se garantice el ejercicio de los derechos y 

libertades a extranjeros con independencia de su situación migratoria, es en la práctica 

vivida donde estos migrantes en tránsito se enfrentan a controles migratorios que 

obstaculizan sus estrategias de vivir la ciudad. 

Lo anterior, remite a la posibilidad de pensar ciudades donde se viva 

dignamente, donde los ciudadanos se reconozcan como parte de ella y donde se 

posibilite la distribución equitativa de recursos materiales como ingresos, salud, 
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educación, vivienda, etc., dentro de este marco es que se vincularía el concepto del 

derecho a la ciudad. 

 

PRÁCTICAS Y LIMITANTES EN EL NIVEL ECOLÓGICO DE LO PARTICULAR EN 

LAS FRONTERAS URBANAS EN EL AMG: ENTREVISTAS 

SEMIESTRUCTURADAS 

 

En este apartado se presentan algunos resultados ilustrativos hacer a de las 

prácticas y limitaciones que enfrenta la población migrante en tránsito, en su 

manifestación de la apropiación de los espacios urbanos en el Área Metropolitana de 

Guadalajara. Para ello, se retoma la encuesta aplicada a dicha población en su 

condición de solicitante de ayuda humanitaria en el centro de apoyo a personas 

migrantes FM4 Paso Libre, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco, México. 

Para esta investigación se parte de contemplar el fenómeno desde una escala 

urbana, es decir, se estudia la relación de interacción social y movilidad cotidiana al 

interior del municipio de Guadalajara, tomando como unidad albergues y casas de 

migrantes; para estos casos se tuvo previsto el acercamiento a Centro de Ayuda a 

Migrantes (CAM) de la Organización No Gubernamental FM4. Las unidades 

espaciales de acercamiento son las colonias Miraflores, Rancho Nuevo, Av. Inglaterra 

y el Sauz, todas definidas conforme se identificaron y relacionaron los perfiles a 

entrevistar, para este punto cabe aclarar que se basó en una selección de la zona en 

donde hubo mayor concentración de población migrante en tránsito. 

No obstante, para esta etapa se agrega un mapa con la identificación territorial 

del área de estudio a escala metropolitana (Mapa 1).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

371 

 

Mapa 1 Macro localización del Área de estudio (escala metropolitana) 

 
 
 

La selección de la población objeto de la investigación parte de identificar las 

características de los migrantes en tránsito, en este sentido, son distinguidos hombres 

y mujeres quienes ingresan al CAM ubicado en Calle Calderón de la Barca en la 

ciudad de Guadalajara. Las características antes mencionadas tienen que ver con ser 

migrantes centroamericanos en tránsito o en proceso de acompañamiento y 3 distintos 

grupos etarios de 18 años a 45 años de edad. 

Es así como, entre los principales hallazgos iniciales, se destaca que en el 

trabajo de campo fueron encontrados tres grupos que transitaban en la ruta migratoria 

procedente de la frontera sur hacia la frontera norte, que son los señalados a menudo 

en la literatura y estadísticas migratorias: hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. 

Sí bien, se buscó desarrollar el campo con mayor rigor científico posible en la 

aplicación de un conjunto igualitario de las entrevistas por nacionalidad; aun así, el 

grupo con mayor volumen fue para los hondureños (8 entrevistados); seguidos por 

guatemaltecos (6 entrevistados) y salvadoreños (5 entrevistados). 

En esta línea de interpretación de información recopilada, se trata de un grupo 

mayormente compuesto por hombres (14 entrevistados) con menor presencia del 

sexo femenino (5 entrevistadas); importante resaltar que dicha información corrobora 

con los registros del Instituto Nacional de Migración (INM) que indican incluso que, a 



 

372 

 

lo largo del tiempo, el volumen de mujeres ha disminuido gradualmente en la migración 

de tránsito irregular hacia Estados Unidos (RODRÍGUEZ ET AL., 2011, p. 4). 

Al revisar las causas de la migración observamos que una parte importante de 

la población entrevistada correspondían al perfil del migrante por razones económicas 

(13 entrevistados) y 6 de los entrevistados manifestó haber salido de su lugar de 

origen por cuestiones de violencia, principalmente la agresión propia de un ambiente 

social permeado por el narcotráfico. Es importante señalar que la pobreza es el motor 

principal de la expulsión de esta población, como variable que a menudo se conjunta 

y refuerza con el factor violencia, como lo relata algunos entrevistados o entrevistadas. 

El vivir la ciudad. Sí bien, de acuerdo con lo que podría entenderse por el vivir 

la ciudad ha sido un tema poco reconocido como tal durante las entrevistas a la 

población migrante en tránsito, si se puede interpretar que ellos identifican al espacio 

público como un escenario, donde pueden realizar sus actividades sin que esto 

implique un gasto extra.  

Sin embargo, no se han podido identificar información acerca de la pertenencia 

y arraigo hacia cierto espacio público, entendiéndose espacio público como el lugar 

donde ellos pueden realizar actividades fundamentales. 

En medio de la práctica y limitantes está el Derecho a la ciudad, que, al ser 

concebido como un concepto completamente abstracto, frente a la percepción del 

migrante en tránsito se convierte en aspectos que ellos o ellas podrían materializarlo 

con expectativas de encontrar un trabajo y, a la vez de tener que enfrentarse a 

controles en el proceso de inserción en Guadalajara, como algo recurrente, sentido 

incluso por la sociabilidad pública, principalmente. 

Otra limitante señala es la adaptación a la urbanidad y el estar constantemente 

buscando estrategias para modificar su vestimenta, determinados hábitos para así 

“pasar desapercibidos en los espacios públicos”, principalmente en la calle. Esta 

“posibilidad de pasar desapercibidos, el derecho de no dar explicaciones” sería algo 

como lo que Delgado (2003) conceptualiza desde sus análisis como el “derecho al 

anonimato” y que fundamenta en el universalismo y la no injerencia en los asuntos del 

otro, ese derecho a recrear su propio espacio.  



 

373 

 

No obstante, las formas de apropiación del espacio público por esta población 

migrante en tránsito ocurren en ciertos espacios significativos como son: Centro de 

Guadalajara, Parque Morelos, áreas deportivas inmediatas a la Avenida Inglaterra, 

etc. Son configurados como espacios referenciales, en los cuales, a pesar del 

anonimato que explican, logran dotar de significado estos lugares en los cuales se 

siente parte de la urbanidad. Aunado a esto, variables como la comodidad y 

accesibilidad al lugar tienen también convergencia para usar y apropiarse de unos y 

otros espacios. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Prácticas y limitaciones se producen bajo situaciones de enfrentamientos 

cotidianos espacio temporalmente; son también formas que se van estableciendo 

categorías a las personas migrantes en sus actividades migratorias de tránsito. 

Otro aspecto que ha sido recuperado en esta reflexión es que, los lugares de 

paso son construidos incluso como fronteras configuradas, en función de estar 

incorporado a una urbanidad que puede influenciar a la decisión de cambio en los 

planes de seguir viaje, tomando en cuenta, como señala la OIM (2015) que las 

ciudades atraen a un creciente número de personas que buscan una vida adecuada, 

mayores oportunidades de empleo y (…) también a quienes huyen de los conflictos, 

desastres naturales y la degradación ambiental.  

El problema estaría, entonces, identificado concretamente en las dimensiones 

y proyecciones de la movilidad urbana, la migración, el ejercicio del derecho al 

urbanismo en diferentes escalas (Reyes Lara, 2016), y el tener acceso al transporte, 

a recibir un trato igualitario, a pagar un costo igual a los demás usuarios, dado que el 

tiempo que destinan a permanecer en la ciudad a menudo lo ocupan para realizar 

trabajo u otras modalidades de labores, circular para el ocio, en fin moverse libremente 

de acuerdo con su deseo y voluntad. 

Esta situación se fortalece cuando se identifica lo mencionado por Cabreras 

Arias (2012), tanto las características propias del diseño, la percepción del usuario, 

así como el que se promuevan encuentros tolerantes al interior de estos espacios 



 

374 

 

públicos, favorece que esta población se apropie de los espacios y desarrollen todas 

las potencialidades que estos pueden ofrecer (p. 49).  

Finalmente, de acuerdo con lo recopilado, se desprende que más allá de no 

tener intereses en poder usar o apropiarse de los espacios públicos, el distanciamiento 

deriva de la configuración de estrategias para no acudir a estos o actuar como el 

fláneur; es decir, contemplar al otro sin importunar las actividades que aquellos 

realizan y así poder ejercer el derecho a circular y gozar, aunque limitadamente, el 

derecho a la ciudad. 
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MIGRAÇÃO E TERRITÓRIO: OLHARES DE UM GRUPO DE IMIGRANTES 

VENEZUELANOS EM FOZ DO IGUAÇU. 

 
Jackson Jose Sales Miranda Junior139 

Keit Viviane de Souza140 

Resumo: 
A migração traz em seu cerne um processo de desterritorialização e reterritorialização 
e na América do Sul, a dinâmica das migrações ganhou novo contorno recentemente. 
Esses Novos fluxos populacionais se redesenharam a dinâmica territorial no 
continente, como a migração recente de venezuelanos. Desta forma, objetivamos 
neste artigo trazer para o debate o papel do território e suas fronteiras no período 
atual, tendo como recorte analítico os fluxos de venezuelanos em direção ao território 
brasileiro, especificamente para a região de Foz do Iguaçu/PR, no período de 2010 a 
2017. Através de uma abordagem qualitativa, o presente estudo se voltará para a 
análise das percepções dos migrantes em relação a questões temáticas como o 
pertencimento, a identidade e o desenvolvimento regional, e para se chegar a esse 
objetivo, com pesquisa qualitativa, aplicaram-se questionários e entrevistas a um 
grupo de imigrantes venezuelanos que vieram para a região, dando preferência aos 
aspectos vinculados à memória e à narrativa, coletadas por meio da metodologia da 
História Oral. A partir desses pressupostos, buscou-se considerar a experiência 
migratória a visão do migrante em relação ao novo território. 
 
Palavras-chave: Migração; Foz do Iguaçu; Venezuela. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Conforme a OIM (2015) as migrações vêm sofrendo variações com relação a 

sua direção, intensidade e composição, assim como o papel de alguns países no 

contexto migratório internacional. No contexto sul-americano atual, verifica-se o 

aumento dos movimentos inter-regionais, facilitados pelo amplo acesso à tecnologia 

e barateamento de custos de transporte. Tais movimentos, geralmente tem direção 

por destino, os países do Cone Sul, mas desenvolvidos industrialmente, Argentina, 

Brasil e Chile, que atraem o maior número de migrantes regionais. 

A migração venezuelana tem uma, forte crescente desde 2015 em 

decorrência da crise vivida naquela pais. Crise econômica e política que acarretou em 
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inflação exorbitante que culminou em aumentos estratosféricos em item de 

sobrevivência diária, alimentos e medicamentos. Além do corte de programas sociais 

pós queda do valor do petróleo devido à baixa da exportação do produto, uma vez a 

que a verba desta era destinada para tal (LUZ, 2017; MARCOS, LAFUENTE, 2018).  

A crise fora desencadeada e intensificada após eleição no qual o atual 

presidente se proclamou vencedor e formulador da nova Constituição da Venezuela, 

mesmo sem o reconhecimento dos países como Brasil, México e Estados Unidos 

(LUZ, 2017). 

A cada dia mais famílias venezuelanas chegam em solo brasileiro, fugindo de 

um regime autoritário, da fome, do medo, de doenças e principalmente da miséria. A 

pesquisa aqui realizada, busca responder o questionamento por ela levantado, ou 

seja, qual a visão do imigrante venezuelano sobre a territorialidade em Foz do Iguaçu? 

Para responder este questionamento traçou como objetivo analisar a 

percepção de um grupo de imigrantes venezuelanos sobre territorialidade em Foz do 

Iguaçu, para tanto, descreveu o perfil do imigrante, conheceu os principais motivos da 

imigração e da escolha do destino final e ainda, identificou a percepção do imigrante 

sobre o novo lugar de morada.  

O artigo que se propõe, se dividiu em três capítulos, iniciando-se com o 

referencial teórico, este divido em três itens, para embasar a pesquisa aqui realizada, 

o conceito de migração, o conceito de território e territorialidade e a questão 

venezuelana, seguidos da metodologia utilizada, a análise dos dados coletados 

através dos questionários e entrevistas e por fim as considerações finais.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste item, serão realizadas algumas considerações sobre migração e 

território, onde através de revisão bibliográfica serão explorados seus principais 

conceitos, e suas correlações com o local de estudo. 

 

CONCEITOS DE MIGRAÇÃO 
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Inicia-se a presente pesquisa com o conceito de migração, para melhor 

compreender as políticas públicas a ela desenvolvidas ante o fluxo migratório suas 

variações, composição e sua intensidade, e ainda, da territorialidade que de acordo 

com Raffestin (1993, p. 158) “adquire um valor bem particular, pois reflete a 

multidimensionalidade do ‘vivido’ territorial pelos membros de uma coletividade, pelas 

sociedades em geral”. 

Para que as políticas migratórias sejam eficazes, especialmente em relação ao 

aspecto humano e seus direitos, é necessário reexaminar os conceitos utilizados e 

tipologias existentes para se tratar da temática, pois detrás de cada conceito está a 

chave para a gestão. Distintas áreas do conhecimento tem contribuído para criação 

de termos, assim como as definições mais recentes tem sido construído em diferentes 

contextos e conjecturas, por isso para se definir a direção de uma política de migração, 

é essencial que os pressupostos que a baseiam, estejam claros. (OIM, 2015). 

Conforme Asari e Tsukamoto (2009) O ato de migrar pode ser analisado óticas 

distintas, primeiro a que foca indivíduo como único responsável por seu deslocamento, 

independente da motivação, e a segunda que considera a migração um fato social, 

porque fluxos migratórios acontecem quando a sociedade de origem não lhe ofereceu 

condições de viver com dignidade, tendo de mudar para tentar consegui-lo, conforme 

também afirmado por Becker (1997). 

Para a Organização Internacional para as Imigrações (OIM, 2006), a migração 

pode ser definida como o movimento de uma determinada população para o território 

de outro Estado ou dentro do mesmo, independentemente de seu quantitativo, causas 

e composição.   

Conforme Brant (2014) os estudos sobre migração, ainda são focados em seus 

fatores econômicos, sendo dado pouca ênfase a outros aspectos, como à dimensão 

sociocultural, tal ênfase, faz como que o estudo do fenômeno migratório seja limitado 

à oferta e demanda da mão de obra nas regiões estudadas. 

A autora afirma ainda: 

 
 

“Os modelos micro e macroeconômicos não conseguiram responder por que 
indivíduos com características similares, vivendo experiências semelhantes 
em um mesmo território tinham respostas diferenciadas perante a 
possibilidade de efetuarem ou não uma migração. Por conseguinte, ao 



 

379 

 

analisar a migração e sua relação com o território, faz-se mister considerar 
não somente as questões estruturais, mas também simbólicas que levam 
alguns grupos a se deslocarem” (BRANT, 2014, p.73). 

 
 

E, analisada ainda que, “os estudos recentes buscam levar em conta o lugar 

de origem e de destino dos migrantes, bem como o fato de que a migração pode se 

desenvolver em etapas”. (BRANT, 2014, p.73). 

Para Brant (2014) Além dos fatores econômicos, deve-se considerar a direção 

dos fluxos migratórios, que podem ocorrer em variadas direções, as relações que o 

migrante desenvolve em sua nova rede social, assim como as de seu lugar de origem, 

que são fatores que causam mudanças no espaço. Ante essa direção do fluxo 

migratório passa a as considerações acerca de território e territorialidade. 

 

CONCEITOS DE TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADE 

 

Em meio à emergência de demandas oriundas da afirmação de direitos 

territoriais pelos movimentos sociais, especialmente desde meados da década de 

1980, tem sido frequente a ênfase dada às categorias território e territorialidade. 

(PRINTES, 2010, p.3). Nesse contexto, tal conceito é tratado em vertentes distintas, 

da Geografia, a Ciência Política, através da regulação do espaço pelo estado, até a 

Antropologia, focando nos vínculos sociais gerados pela interação no espaço. 

(HAESBAERT, 2004). 

Raffestin (1993) explica que há diferença entre território e espaço, e ante essa 

diferença geógrafos acabam por criar confusões em suas análises privando-se de 

distinções úteis e necessárias, o autor em sua obra não discute se são noções ou 

conceitos, mas empreende o esforço em conceder um estatuto de noção ao espaço e 

um estatuto de conceito ao território, o que possibilita formalizar ou quantificar de 

forma mais precisa do que o estatuto de noção. 

Santos (2009) ao falar sobre o conceito de território, o define como “e, 

portanto, junto com a soberania e o povo, um dos três elementos básicos que formam 

a nação estado moderno”. O autor ainda traz, uma proposta de Ratzel ante uma 

formulação do estado moderno vinculada a formação da geografia moderna, proposta 
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esta que consiste em “relacionar sociedade, estado e território”, e conclui que se utiliza 

da análise de Le Berre,  

Finalizando o conceito de território, traz a visão de Haesbaert (1993) “em 

qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não apenas ao tradicional ‘poder 

político’, ele diz respeito tanto ao poder no sentido, mais explícito, de dominação, 

quanto ao poder no sentido mais implícito ou simbólico, de apropriação”. 

Quanto a territorialidade, segundo Raffestin (1993, p. 16) “a territorialidade 

aparece então como constituída de relações mediatizadas, simétricas ou dissimétricas 

com a exterioridade. É urgente abandonar as analogias animais para tratar da 

territorialidade humana”. 

Para Sack (2011 p. 63) “A territorialidade pode ser compreendida como uma 

“estratégia geográfica” com a qual “se controla pessoas e coisas através de controle 

de áreas”, sendo em termos práticos usual expressar a territorialidade por meio de 

“territórios políticos e propriedades privadas” 

Gallois afirma (2004, p.40) “nenhuma sociedade existe sem imprimir ao 

espaço que ocupa uma lógica territorial”. 

Conforme Bonnemaison, (2002, p. 97) “da etnia emana a territorialidade que 

é antes de tudo a relação culturalmente vivida entre um grupo humano e uma trama 

de lugares hierarquizados e interdependentes, cujo traçado no solo constitui um 

sistema espacial – um território” 

Ainda de acordo com Sack (2011, p 76) “pensar em territorialidade somente 

como controle de área é uma definição reduzida”, pois a mesma envolve a “tentativa 

por parte de um indivíduo ou grupo de influenciar ou afetar as ações de outros, 

incluindo não humanos”. 

Sack (2011, p. 76) conceitua territorialidade como “a tentativa, por um 

indivíduo ou grupo, de afetar, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relações, 

ao delimitar e assegurar seu controle sobre certa área geográfica”, que pode ser 

definida então de território. No mesmo sentido, Favareto expõe. 

Fora mencionado no início do presente tópico, o dizer de Raffestin (1993), que 

abordou territorialidade como um bem particular que reflete a multidimensionalidade 

do ‘vivido’ territorial dos membros de uma coletividade e, essa ‘vivencia’ refere-se as 
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relações existenciais ou produtivas ligadas ao poder, uma vez que há interação entre 

os indivíduos que procuram modificar tanto as relações com a natureza, como as 

relações sociais e, esses indivíduos mesmo sem ter consciência acabam por se auto 

modificarem também demonstrando-se assim, que o poder é inevitável.  

 

A QUESTÃO VENEZUELANA 

 

A Venezuela vive uma crise humanitária desde que Nicolás Maduro passou a 

controlar a abastecimento de viveres e produtos essenciais à sobrevivência do dia-a-

dia e, aliado à hiperinflação e restrições às liberdades de expressão e outras garantias 

fundamentais, culminou em tornar insustentável a muitos venezuelanos a 

permanência no país (KENICKE, 2018). 

Simões (2017) analisa o crescente fluxo dos venezuelanos e seu aumento a 

partir de 2015 para outros países como Colômbia, Trinidad e Tobago e Brasil. O autor 

registra ainda, que esse aumento, no Brasil, ocorre em alto número no Estado de 

Roraima. 

Luz (2017) ao abordar sobre a crise econômica e política da Venezuela, 

aponta que este é um país com uma das maiores reservas de petróleo do mundo e 

que o mesmo já foi um dos países mais ricos da América Latina, no entanto, desde 

2013, passa por uma série de crises econômicas e políticas baseadas no aumento 

exorbitante da inflação o que culminou num aumento desenfreado dos valores dos 

medicamentos e alimentos para boa parte dos venezuelanos. 

O ano passado (2017) as tensões geradas pela crise se intensificaram e, em 

julho daquele ano a população foi as urnas para eleger uma Assembleia Nacional 

Constituinte que segundo Luz (2017) seria responsável para confeccionar uma nova 

Constituição Venezuelana, se proclamando vitorioso e a frente dessa nova formulação 

Nicolas Maduro, não foi reconhecido como tal por países como México, Peru e 

Estados Unidos que o acusaram por promover um regime totalitário. 

O resultado das eleições desagradou a população que continua a promover 

protestos nas ruas que, infelizmente já geraram cerca de cem mortos durantes as 

manifestações, além de agitações políticas. O governo do atual presidente ainda teve 
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uma queda nos preços do petróleo que culminou em uma baixa de cerca de 95% da 

receita de exportação do país, sendo que esta arrecadação tinha destino, o de 

financiar programas sociais venezuelanos (LUZ, 2017). 

Azevedo (2018) versa sobre os fatores que levaram os venezuelanos a 

atravessarem a fronteira para Brasil, fatores estes que os fizeram fugir da fome, do 

medo, das doenças e da miséria, movidos pelo desespero que os assola os deixaram 

vulneráveis à ação de grupos criminosos, grupos estes brasileiros, que oferecem 

alimento, empréstimos atraindo principalmente os jovens para criminalidade. 

Simões (2017) e Costa (2017) abordam a migração venezuelana como uma 

sobrecarga nas políticas públicas pátrias, principalmente o impacto a nível de saúde 

pública, tanto para a população migrante quanto para os pátrios. 

Costa (2017) afirma a necessidade de se realizar uma análise dos impactos 

trazidos pela migração considerando a ordem pessoal, mas também a social, cultural, 

econômica e política, levando-se em conta que as migrações constituem uma forma 

de processo gerador de vulnerabilidade a doenças, mas se conhecer estes fatores 

será possível uma maior compreensão do processo saúde-doença, bem como, das 

relações sociais com a sociedade que recebe este indivíduo que aqui busca uma nova 

condição de vida.  

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa aqui elaborada teve caráter exploratório descritivo e abordagem 

qualitativa. A pesquisa exploratória é caracterizada por um interesse prático, para que 

os problemas sejam resolvidos de maneira rápida e eficaz (MARCONI; LAKATOS, 

2002). Neste caso, por explorar as percepções dos migrantes em relação a questões 

temáticas como o pertencimento, a identidade e o desenvolvimento regional. 

A presente pesquisa é de caráter descritivo, pois foi analisado essa percepção 

do imigrante frente a temática apresentada neste artigo. Para Cervo, Bervian e Silva 

(2007) o caráter descritivo é trabalhar com dados sem sua manipulação. Neste caso, 

buscar-se-á descobrir a percepção do imigrante venezuelano acerca da 

territorialidade em Foz do Iguaçu/PR. 
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Empregou-se utilizou-se de pesquisa bibliográfica e questionário para coletar 

dados e informações pertinentes. O questionário pode ser definido como uma técnica 

de investigação composta por um número de questões que tem por objetivo 

apresentar o conhecimento sobre opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, etc. (GIL, 1999). Ainda para Fachin (2005 p. 158) “questionário é um 

modelo ou documento em que há uma série de questões cujas respostas devem ser 

preenchidas pessoalmente pelos informantes”. Além de análise de conteúdo, que 

conforme (Bardin, 2011, p. 47). 

 
 
(...) é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.  
 
 

O questionário utilizado, com 14 itens, foi elaborado com questões fechadas 

e de múltipla escolha, para facilitar o entendimento dos entrevistados, e posterior 

análise e tabulação, bem como questões aberta em forma de entrevista. Ele foi 

aplicado em espanhol, para melhor receptividade dos entrevistados, no mês de 

Novembro de 2018, para migrantes venezuelanos residentes na cidade de Foz do 

Iguaçu, os entrevistados fazem parte de um grupo de Venezuelanos que estão se 

reunindo com o interesse de formarem uma Associação de Imigrantes Venezuelanos 

em Foz do Iguaçu. 

Os resultados foram demonstrados por análise das questões abertas, que 

foram mantidas no idioma dos respondes, para se manter o teor original das 

respostas. 

 

ANALISE DOS RESULTADOS 

 

Foram aplicados 10 questionários, sendo 8 deles respondidos, para migrantes 

participantes do Associação, todos os questionários foram aplicados em espanhol e 

mesmo assim notou-se relativa dificuldade em se obter suas respostas, inicialmente 
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por receio e desconhecimento sobre o intuito da pesquisa e depois pela falta de 

acesso a meios eletrônicos de mídias por parte dos entrevistados. 

Em relação ao perfil dos respondentes, que foram 8 no total, verificou-se 

através das respostas se corresponde a uma população jovem, na faixa etária entre 

18 e 22 anos de idade, representando 80% do total, e predominantemente masculino, 

sendo 90%, é a mesma porcentagem se declara parda etnicamente, em relação a sua 

situação laboral, 50% dos respondentes está empregada, seja legalmente ou não e 

principalmente em trabalhos relacionados a serviços, como hotéis e restaurantes, 

referente ao nível de escolaridade, todos responderam ter concluído a secundária, 

equivalente ao ensino médio no Brasil, sendo que metade já estava cursando nível 

superior na Venezuela em diversas áreas, constatando uma amostra qualificada, que 

geralmente difere dos perfis de imigrantes, assim como reflexo do programa de 

educação do país, pois todos que estavam no Ensino Superior, o cursavam em 

Instituições Públicas. Em relação ao estado civil, 80% é solteiro. 

Em relação a primeira pergunta aberta, relacionada aos motivos pelos quais 

o imigrante deixou seu país, todos relataram a instabilidade política, que refletia na 

questão econômica, a super-inflação, aumento de criminalidade e inexistência de itens 

básicos de saúde, higiene e alimentação, como pode ser verificado conforme o 

questionário da respondente 3: 

 
 
“El principal motivo fue la inseguridad, no poder salir tranquila a la calle y 
tampoco sentirme segura dentro de casa. Mi familia y yo sufrimos muchos 
robos y también un secuestro. Además de  la represión por militares, 
policías y grupos  paramilitares partidarios del gobierno, nos amedrentaban 
por participar de marchar contra el régimen, lo que generaba que durante 
periodos de la ñ o no pudiésemos salir de casa porque se producía una 
guerra civil en la que nos veíamos obligados a resistir para que las fuerzas 
armadas no entraran en nuestro sector y quemaran carros, casas o 
asesinaran personas. Adicionando la fuerte escases de comida, debíamos 
hacer largar filas para comprar cosas básicas como harina, pasta o pollo, al 
igual que artículos de higiene  personal, medicamentos o repuestos para 
los carros, sin embargo no teníamos seguridad de conseguir lo que 
necesitábamos y muchas cosas simplemente nunca volvieron al mercado, 
como tratamiento para diabéticos , epilépticos, hipertensos, cancerosos, o 
toallas sanitarias, jabón de baño,aceite para co cinar, harina pan 
(ingrediente principal para preparar arepas) y entre otros productos. 
Combinado a eso, la inflación desenfrenada que comía nuestras finanzas, 
en mi casa mi mamá ejercía como comerciante y educadora, mi papá como 
juez penal,mi hermana mayorcomo dise ñadora gráfica y yo como 
educadora de refuerzo escolar y entre los cuatro lográbamos llegar a 100 
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dólares americanos por mes, esto nos alcanzaba solo para comprar la 
comida que conseguíamos. También la falta de servicios básicos, se sabe 
que en Venezuela los servicios son gratis, pero lo que no saben es que 
llegábamosa pasar dos semanas sin agua, 15 horas por día sin luz, una 
semana sin gas,el internet prácticamente nunca funcionaba y la gasolina 
escaseabay sé que ahora la situación es aún más delicada. Esos fueron los 
principales motivos por los que decidimos salir del país.”  ( RESPONDENTE 
3) 

 
 

O respondente 4, frisa a falta de liberdade de pensamento e a possibilidade de uma 

vida melhor para ele e sua família no Brasil. 

 
 
“primero por un futuro mejor tanto como para mi como para mi hija y mi 
familia ,y las crisis que vivimos todos los venezolanoz de a pie que tienen 
su dia dia , por falta de comida medicina inseguridad y no tener libre 
pensamiento” 
 
 

Outro fato interessante, é que alguns dos entrevistados são alunos da 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana e migraram para o Brasil, em 

virtude da oportunidade de estudarem na Instituição, sendo que saíram da Venezuela 

já aprovados em algum curso, sendo esse um motivo a mais para terem escolhido o 

Brasil, pois tal instituição pública aceita alunos de toda América Latina. 

Quando perguntados, se pudessem escolher, haveriam permanecido em sua 

cidade de origem, majoritariamente responderam que sim, por questões como laços 

afetivos, empregos antigos, amor por suas cidades e alguns já estavam em estágio 

avançado em suas carreiras universitárias, , como se verifica nos respondente 1 e 2: 

“Por supuesto! Estaba estudiando la carrera que me gusta y me iba bien. Fue una 

verdadera pena tener que dejarlo.” (RESPONDENTE 1). 

 
 
“Sí, en primer lugar toda mi familia, tanto materna como paterna se 
encuentra en mi ciudad, además que estaba demasiado 
acostumbrado a vivir allí, a visitar a todos, a caminar por el centro, y 
todas esas cosas.” (RESPONDENTE 2). 
 
 

Quando indagamos o porquê de haverem escolhido o Brasil como destino, as 

respostas são variadas, alguns já haviam saído do país para outros, ou foi a primeira 

oportunidade, mas nota-se referência as possíveis oportunidades laborais pela 

dimensão territorial e econômica, de estudo público e principalmente a maior abertura 
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ao recebimento de migrantes através de convenções internacionais pelos quais o 

Brasil é reconhecido, assim como a receptividade do país, relatada por alguns 

respondentes. 

 
 
“Brasil es vecino de nuestro país y ofrece a través de varios convenios 
internacionales protección y abrigo a los migrantes mercosul y eso nos creo 
confianza de que podíamos empezar de nuevo”( RESPONDENTE 6) 
 
Porque era el país de la región que estabamás abierto a recibir emigración 
venezolana proporcionando una legalización más accesible, también porque 
el dinero que teníamos solo alcanzaba para llegar a Colombia o Brasily 
sabíamos que ya habíamuchos venezolanos en Colombia y existíande casos 
de xenofobia,por lo que referimos venir a Brasil ( RESPONDENTE 1) 
 
 
“elegi Brasil por que es el mas grande de latinoamerica y es el país que tiene 
muchas ciudades donde uno puede tener mas oportunidades”. 
(RESPONDENTE 4). 
 
 

Em relação ao tempo que já estão vivendo no Brasil, nota-se que nenhum dos 

respondentes ultrapassa 2 anos, o que pode ser explicado pelo início da crise na 

Venezuela, citado por muitos. Alguns chegaram inclusive há 4 meses. 

Sobre como foi a viagem até o Brasil, tempo de duração e primeiro destino 

em solo nacional, nota-se que majoritariamente os respondentes vieram de avião, 

geralmente fazendo escala em alguma cidade do Norte do Brasil ou São Paulo, para 

depois virem a Foz do Iguaçu, e outros de ônibus  de ônibus, com variadas conexões 

terrestres, obrigatoriamente também entrando pelo norte do Brasil, principalmente  

entrando pelo Estado de Roraima, mas independente do meio utilizado, todas foram 

longas e desgastantes, como podem ser verificados nos relatos: 

 
 
Fueron aproximadamente 10 días de viaje. Primero salí de mi ciudad a 
Caracas en avión para buscar mis papeles, donde permanecí varios días en 
casa de amigos de familia, después fui a Puerto Ordaz en avión donde me 
recibieron uno s primos, de allí tome un bus durante tres días hasta Boa Vista 
donde me quedé un día durmiendo en una posada, después tomé un avión 
hasta Manaos, después Rio de Janeiro, do rmí en el aeropuerto y después 
llegué a Foz.( RESPONDENTE 3). 
 
“LLEGUE EN AVION, SOLO DURO 2 HORAS DE VUELO HASTA MANAUS-
AMAZONAS, LUEGO ESPERE 10 DIAS PARA EMBARCARME DE NUEVO 
EN AVION HASTA FOZ IGUAZU “ (RESPONDENTE 6). 
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Desgastante, largo, no se lo deseo a nadie kk. Por cuenta de la falta de dinero 
en efectivo de Venezuela y lo irregular de los servicios de transporte nacional 
tuve que hacer muchas escalas para ir de Mérida a Boa Vista por tierra. La 
ruta/paradas fue Mérida-Barinas-Maracay-Valencia-Puerto Ordaz-Boa Vista- 
Foz de Iguazú. El trayecto de Mérida a Boa Vista demoró 5 días, en Boa Vista 
permanecí 2 días y tomé vuelo hasta Foz. El total fueron 7 días. La entrada 
al país fue por el municipio de Paracaima (RESPONDENTE 7). 

 
 

Não bastassem todos esses percalços logísticos em relação ao transporte até 

o destino final, alguns ainda relataram a dificuldade de sair do país causada por 

agentes do governo venezuelano: 

 
 
Bueno como todo salir de mi país fue complicado, trabaje dos meses 
en una empresa del gobierno llamada pdval la cual mi jefe era un 
general de ejército de Venezuela me quito mi tiul o de universidad y 
me mando a bloquear mi pasaporte para no emigrar a otro país allí 
tome la decisión salir de mi país , en venida me quitaron copias y 
validación de mi titulo en un puesto de la guardi de Venezuela 
(RESPONDENTE 4). 
 
 

Quando indagados o porquê haverem escolhido especificamente Foz do 

Iguaçu para viver, nota-se que para os que vieram estudar na Unila, não foi 

exatamente uma escolha, pois iriam para onde estivesse a Universidade, resposta 

que pode ser notada em metade dos entrevistados. 

 
 
“Como mencioné arriba, no fue tanto cuestión de elegir Foz, o elegir Brasil, 
en el caso de la ciudad pues la UNILA queda acá y tocaba venir para acá. Si 
la UNILA quedara en otra ciudad también hubiera ido” (RESPONDENTE 1). 
 
 

Outros citam a dinâmica da tríplice fronteira, que permite uma série de 

oportunidades culturais e econômicas. 

 
 
“POR SER TRIPLE FRONTERA, EXISTE MAS POSIBILIDAD ECONOMICA 
DE ESTAR CERCA DE OTRO PAIS POR SI LAS COSAS NO SALEN BIEN 
EN BRASIL” ( RESPONDENTE 5). 
 
 

Quando indagados sobre o desejo de permanecer na cidade, nota-se que o 

entrevistado tem desejo de permanecer na cidade, porém caso tenham a chance de 

ir para outra cidade ou país, com alguma oportunidade certa, não hesitam em mudar. 



 

388 

 

Tal fato é mais notável nos que são estudantes universitário e querem ter experiências 

em cidades maiores ou desenvolver alguma atividade, que não há mercado ou público 

em Foz. 

Quando indagados sobre as maiores dificuldades que enfrentaram e 

enfrentam na cidade, inicialmente todos citam a questão do novo idioma, pois até 

então nenhum deles havia tido contato com o português em nenhum nível. 

 
 
“En un primer momento fue la cuestión del idioma, antes de venir nunca había 
tenido contacto con el portugués y todo parecía chino para mí” ( 
RESPONDENTE 1). 
 
 

Outros todos citam também a questão econômica, pois nem todos 

conseguiram emprego, já não bastasse chegar na cidade com poucos recursos, além 

dos altos custos com alugueis, transporte e alimentação aliados a burocracia para se 

conseguir documentos para se trabalhar legalmente, alugar um local para se morar, 

pois há exigências de caução, fiador e outros itens, assim como para se abrir uma 

conta bancária. 

 
 
“También podría mencionar que para alquilar suele ser difícil como 
extranjero por las condiciones que establecen los locatarios (pago de meses 
adelantado, fiador, garantía)” ( RESPONDETE 7). 
 
 
A PARTE DEL IDIOMA, LA SEVERIDAD BUROCRATICA QUE TIENE ESTA 
ZONA PARA OTORGAR TRABAJO DESPUES DE TENER LOS 
DOCUMENTOS EN REGLA, A UN A SABIENDA QUE EN SE PRESISA DE 
LA MANO EMPLEADA DE NUESTRAS ESPECIALIDADES 
(RESPONDENTE 5). 
 
 

Outros citam questões culturais, como as diferenças de personalidades entre 

os povos e preconceitos e estigmas que se fizeram durante os últimos tempos, acerca 

da crise no país. 

 
 
“Otra dificultad, si podríamos llamarla así es el hecho de la propia 
personalidad del venezolano, a veces esa chispa ocasiona choques con 
personas de otros lugares’’ (RESPONDENTE 1). 
 
OTRA SIATUACION QUE ENFRENTAMOS COMO MIGRANTES ES EL 
TEMA QUE EL CIUDADANO CREE QUE LOS PROBLEMAS QUE 
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ENFRENTAMOS SOLO DE COMIDA ENTENDIENDO QUE BASICO, SOLO 
QUE NO TAN SOLO PRESETAMOS ESAS DIFICULTADES, EN MI CASO 
PARTICULAR NO SALIMOS POR TENER FALTA DE COMIDA Y DE LOS 
50 VENEZOLANOS QUE ESTAMOS EN ESTA CIUDAD SOLO UN 3 
PORCIENTO HAN MANISETADO QUE ESTABAN PASANDO HAMBRE EN 
AGUNOS CASOS, CUANDO A LAS PERSONAS LE DICES QUE ERES 
VENEZOLANO DE INMEDITO SE LES VIENE A SU CABEZA ESTA 
PERSONA ESTABA PASANDO HAMBRE Y SE PIENSA QUE ESTAREMOS 
MUY FELICES SI ESTAMOS COMIENDO TODO EL DIA, Y A LA VERDAD 
NO ES ASI, MI REALIDAD ANTES DE ESTOS PROBLEMAS NO ERA 
HAMBRE Y DE SEGURO DE MUCHOS TAMBIEN POR ESO DECIMOS LA 
MAYORIA DE LOS HABITAMOS EN ESTA CIUDAD QUE SOLO 
QUEREMOS TRABAJAR QUE ES LO QUE NOS CARACTERIZABA EN 
NUESTRO PAIS, Y NO ESTAR TRABAJANDO NOS PONE UN UNA 
CONDICION DE MANOS ATADAS AL NO PODER EJERCER LO QUE 
SABES HACER, Y SI TE DAN LA OPORUNIDAD DE UN TRABAJO EXISTE 
EL TEMOR DE SUBESTIMACION DE DAR ALGUNAS SUJERENCIAS O 
RECOMENDACIONE YA QUE LA MAYORIA DE LOS 
CONTRATANTES  TIENE EN SU CABEZA QUE VENIMOS DE UN PAIS EN 
MISERIA Y NO QUE CREEN QUE PODAMOS DAR BUENAS 
SUGERENCIAS DE PROGRESO, EN ESTE SENTIDO RECOMIENDO EN 
TU ARTICULO CONSIDERES ESE TEMA, SERIA INTEREZANTE 
DESARROLLAR JUNTOS UN PLAN QUE TENGA COMO FIN APORTAR 
IDEAS DE PROGRESO A ESTA CIUDAD Y PAIS POR PARTE DE LOS 
IMIGRANTE SUR AMERICANOS PORQUE YA HEMOS SENTIDO EL 
TRATO DIFERENTE CUANDO LOS MIGRANTES SON EUROPEOS 
ASIATICOS O ARABES (RESPONDENTE 5) 
 
 

Na questão 10, sobre já se sentiram ou não inseridos socialmente na cidade de 

Foz do Iguaçu, majoritariamente as respostas foram positivas. Após ultrapassadas as 

dificuldades de comunicação, muitos citam acolhimento por parte de vizinhos, 

comunidades específicas como igrejas e na própria Universidade onde alguns 

estudam. 

Na questão 12, sobre vantagens e desvantagens de se viver na cidade, as 

respostas são variadas, mas sobre as vantagens tendem respostas sobre a dinâmica 

que permite a vida em uma tríplice fronteira, sejam culturas, sociais ou econômicas, e 

desvantagem circulam sobre a burocracia, valores de aluguéis e alimentação, assim 

como o calor e frio extremos. 

 

 

“Entre las ventajas considero que la mezcla y dinámica de la triple frontera le 

dan un ambiente más rico en el sentido de personalidades, de gente, de 

cultura, si vas a cualquier rincón de Foz no sientes que es monótono o algo 

así, sino siempre verás esa variedad de gente” (RESPONDENTE 1). 

 

 

E sobre as vantagens o mesmo respondente frisa que: 
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“Entre las desventajas está el clima, ya que hace demasiado calor o 

demasiado frio, también la falta de desarrollo de plataformas culturales y 

artísticas,lo que dificulta mi área de trabajo ya que yo debo crear mis propios 

medios para poder trabajar” ( RESPONDENTE 1). 

 

 

Na pregunta 13, quando indagados se tem o desejo de regressar a seu país, 

todos responderam sim, pois muitos deixaram toda a família e vários outros laços, 

mas com a ressalva de se haver normalizada a situação lá. Nota-se ainda, que todo 

tem desejo de ajudar na reconstrução do país, com alguma habilidade ou experiência 

adquirida aqui. 

 
 
Claro que sí, principalmente por mi familia, creo que podría sobrevivir fuera 
aunque faltara la comida, la música, lugares, pero no si faltara mi familia, 
pensar hasta en la bisabuela a la que le tengo que gritar cuando la llamo 
porque está medio sorda, me hace pensar en visitarlos cada vez que pudiera, 
lamentablemente por ahor a no será posible, pero pronto lo será 
(RESPONDENTE 1). 
 
“Lo único que tengo está allá (tierras de mi papá). Y dejando de lado el 
egocentrismo nacionalista, es un país con gran potencial productivo, gran 
diversidad de paisajes y un clima estable” (RESPONDENTE 2). 
 
 

Na última questão, sobre quando perguntados sobre o que mais sentem 

saudades do país, a respostas são variadas e complementares, todos sentem faltam 

de suas famílias, dos outros círculos de interação, da música, da comida e dá rotina 

que tinham antes de migrar. 

 
 
Extraño la forma de ser del venezolano, el calor humano, hospitalidad y 
alegría. Percibo que las personas acá son más frías, distantes y no 
demuestran fácilmente afecto. Por lo contrario en Venezuela, antes del 
régimen, las personas eran sumamente expresivas, con mucha facilidad 
para ayudar y disfrutar, siempre había una excusa para reunirse en una 
casa para bailar salsa o para programar un paseo a algún lugar cerca de la 
ciudad. También extraño el sabor de la comida que creo que ya se me olvidó 
y las montañas de mi ciudad, por su puesto a mis amigos que actualmente 
solo dos permanecen en Venezuela, los demás están entre América y 
Europa. También la mezcla entre caribe, andes, amazonas, trópico,llano, 
sabana en un país relativamente pequeño en comparacióna Brasil, me 
permití a vivir en la región andina a má s de 2000 metros sobre el nivel del 
marcon enormes montaña y al manejar 7 horas,llegar a una playa cristalina 
del caribe. Creo que extraño muchas cosas que no sé cómo describir.  
 



 

391 

 

“Claramente la comida, la música y esa energía y vibra que sientes cuando 
sales a la calle saludando a todo mundo aunque no los conozcas son cosas 
que me hacen extrañar, el hecho de que toda mi familia está allá es lo que 
más me hace extrañar mi país (RESPONDENTE 1). 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos questionários e entrevistas realizados, pode-se definir o público 

pesquisado como jovem, pois tem entre 22 e 45 anos, masculino e em idade produtiva 

laboral mente, mesmo que todos ainda não estejam incluídos no mercado de trabalho. 

Nota-se também elevado qualificação, pois todos têm o equivalente ao Ensino médio 

brasileiro, metade já cursava o ensino superior na Venezuela e inclusive segue 

estudando no Brasil, além de alguns já dominarem outros idiomas. 

Sobre para a análise das percepções dos migrantes em relação a questões 

temáticas como o pertencimento, a identidade e o desenvolvimento regional, percebe-

se que os entrevistados se sentem inseridos socialmente, apesar de todos as 

dificuldades idiomas, sociais e burocráticas, porém a ligação com sua origem é muito 

maior, percebendo nas respostas a vontade de retornar a seu país e respectivas 

cidades o mais breve possível, incluem para auxiliar no processo de reestruturação 

do país. Nota-se ainda a falta de políticas públicas efetivas para acolhimento do 

migrante, principalmente em relação a esses, onde a burocracia e desconhecimento 

em relação a eles torna os processos ainda mais morosos e acaba por não inserir 

adequadamente nem aproveitar como mão de obra qualificada que são. 
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COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL: CARTAS ROGATÓRIAS ENTRE 

FRONTEIRAS VINCULADAS 

 
André Silva 141 

Dayanne Brumatti 142 

Resumo: 
 
A cooperação jurídica internacional, noutro tempo era dispostas apenas a situações 
consideradas eventuais e excepcionais. Contudo, tal realidade já não é mais possível 
se verificar ante o aprofundamento das relações entre nações e seus povos que 
transpassam fronteiras. Com isso, surgem as preocupações dos Estados em mitigar 
os efeitos advindos da globalização no que tange a concretização da Justiça nas 
relações internacionais. Ou seja, a dinâmica social atualmente enfrentada necessita, 
cada vez mais, de amparo e cooperação jurídica entre os Estados. Dessa maneira, 
mecanismos de cooperação foram surgindo com o objetivo de assegurar a eficácia na 
tramitação processual. Assim, o presente artigo tem por objetivo expor o procedimento 
de cooperação jurídica internacional, especificamente no que tange às cartas 
rogatórias entre fronteiras vinculadas, visto que a burocracia sobre esse instrumento, 
provoca, entre outros problemas, lentidão na tramitação dos pedidos, acarretando, 
dessa maneira, em insegurança para os indivíduos envolvidos no processo de 
cooperação internacional. Para tanto, foi necessário compreender sobre a 
conceituação de cooperação jurídica internacional, cartas rogatórias e seus requisitos 
e, por fim, como ocorre a tramitação processual no ordenamento jurídico entre Brasil, 
Paraguai e Argentina. A metodologia aplicada neste artigo é consubstanciada em 
pesquisa bibliográfica, sendo consultados doutrinas, artigos científicos, dissertações 
de mestrado, teses de doutorado e periódicos no âmbito político e jurídico nacionais 
e internacionais.  
 
Palavras-chave: Cooperação Jurídica Internacional; carta rogatória; fronteiras. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Com o relacionamento entre nações e povos se intensificando a cada dia, seja 

por meio do comércio, migrações ou informações, a efetiva prestação jurisdicional 

pede uma atuação mais efetiva dos Estados, que devem agir de maneira mais proativa 

e colaborativa.  

Não são raras as situações em que relações jurídicas acontecem em mais de 

um Estado Soberano. Ao contrário: cada vez mais, essas relações ocorrem entre 
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partes situadas em estados diferentes, razão pela qual os países perceberam a 

necessidade de cooperar entre si, a fim de dar azo a plena prestação jurisdicional, 

seja do indivíduo, seja da sociedade. É por isso que para o Estado soberano, que 

detém o poder para administrar situações e conflitos dentro de seu território nacional, 

nos dias atuais, é imperioso, também, compreender os aspectos das relações 

internacionais.  

Nos dias contemporâneos, a adoção de uma postura unilateral por parte de 

uma nação acaba por ameaçar sua soberania. Isso porque, não raras as vezes, um 

país necessita da cooperação de outro para fazer valer sua soberania em face de 

bens ou pessoas. É necessária, portanto, a cooperação entre Estados para que a 

promoção da Justiça de um país se efetive, mesmo em face de bens ou pessoas que 

não mais se situem em seu território.  

Assim sendo, o instituto da cooperação jurídica nacional, outrora percebido 

como uma ameaça a soberania dos Estados, tornou-se meio importante para a sua 

sustentação. Não se trata mais de uma mera cortesia, um favor entre países, mas sim 

de um instrumento a fim de efetivar a prestação jurisdicional, bem como garantir que 

direitos fundamentais dos cidadãos sejam plenamente efetivados, por quaisquer de 

seus meios tradicionais: carta rogatória, pedidos de extradição, homologação de 

sentença estrangeira e transferência de pessoas condenadas. 

Para o presente estudo, abordará acerca do papel da carta rogatória como 

mecanismo destinado ao reconhecimento e cumprimento de decisões interlocutórias 

da justiça estrangeira. Assim, o objetivo é persecução burocrática para o fiel 

cumprimento das cartas rogatórias, em matéria penal, levando-se em consideração a 

relação entre países fronteiriços, em especial, Brasil, Argentina e Paraguai.  

Na esfera penal, ressalta-se a relevância das convenções internacionais sobre 

o crime organizado transnacional, a corrupção e o tráfico ilícito de entorpecentes e 

substâncias psicotrópicas.   

 Para tanto, o artigo pauta-se a partir de revisão bibliográfica de artigos 

científicos, livros, regulamentos e diretrizes do MERCOSUL e legislação nacional, 

além da análise de casos práticos.  
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 Dessa forma, o presente estudo se subdivide em três tópicos para melhor 

desenvolvimento, sendo que a parte inicial abordou-se sobre o entendimento de 

cooperação jurídica internacional visando compreender a funcionalidade de tal 

instituto para posteriormente examinar seus mecanismos de atuação através da carta 

rogatória, objeto de estudo do tópico seguinte. Por fim, analisaram-se os efeitos 

práticos dessa relação processual entre países fronteiriços, utilizando-se para tal 

casos da área criminal.  

 Em suma, o presente artigo proposto tem por intuito contribuir, ainda que modo 

singelo, para aqueles que se dedicam ao estudo e à aplicação do tema que ao mesmo 

tempo é tão palpitante quanto desconhecido pelos operadores de Direito.  

 

ASPECTOS GERAIS DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL 

 

Não são poucos os benefícios que a globalização trouxe para as sociedades 

em todo mundo. Com efeito, com relações mais efetivas e intensas entre as nações, 

o relevo que as distâncias e o tempo têm hoje são diferentes de décadas atrás. Não 

obstante as benesses da globalização, é de se salientar, também, que a criminalidade 

se aproveitou desses novos tempos e capacidades trazidas pela globalização, 

rompendo as fronteiras físicas dos Estados e impondo aos países a construção de 

uma relação entre suas jurisdições.  

Nesse paradigma, é salutar a capacidade dos países em construírem relações, 

a fim de se adequar à nova realidade do mundo e alcançar soluções para os seus 

problemas internos.  

É nesse espectro que a Cooperação Jurídica Internacional ganha maior 

relevância, vez que cresceu a necessidade de colaboração judicial entre as nações. 

A globalização acabou alterando o modo como se vê a soberania de um país, que não 

pode mais ser concebida sem a construção de relações entre Estados. 

Assim sendo, percebe-se que, hoje, o conceito de soberania é atrelado à 

concepção de respeito e confiança entre países, compromissados em prestar auxílio 

uns aos outros, não como um simples favor (comitas gentium), mas sim como uma 

obrigação.  
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Nos dias atuais, partes ou provas em um processo podem estar espalhadas em 

diversos países. Em tal situação, para que a efetiva prestação jurisdicional seja 

alcançada, um Estado se socorre de outra jurisdição buscando realizar os atos ou 

diligências que entende necessárias. Vê-se, portanto, que essa colaboração entre 

nações se tornou um dos meios para garantir a correta marcha processual de um 

processo. Ou seja: se outrora um ato de cooperação judiciária entre países era 

percebida como uma violação da soberania, hoje é percebida como meio para que a 

autoridade de um Estado, dentro dos novos conceitos trazidos pelo novo mundo 

globalizado, seja garantida. 

É salutar ter em mente que a cooperação jurídica internacional é um termo 

amplo e comportam diferentes e variadas espécies. Segundo Araújo, Salles e Almeida 

(1997, p. 77), a cooperação pode ser entendida como uma relação jurídica de natureza 

processual, cuja finalidade é: 

 
 

“de praticar atos jurídicos fora da jurisdição de um país. Em outras palavras, 
pode ser definida, em sentido amplo, como o intercâmbio internacional para 
o cumprimento extraterritorial de medidas processual provenientes de outro 
Estado.”  

 
 

Complementando a conceituação trazida pelo autor supra, tem-se ainda que o 

fundamento de cooperação internacional, conforme Luhman (1996, p. 20)  

 
 

“repousa na confiança mútua entre os Estados cooperantes, cuja 
necessidade é gerada pela complexidade social, fruto da intensa 
mutabilidade das relações humanas no tempo e no espaço, e cuja utilidade 
decorre do significativo aumento das possibilidades para experiências e para 
as ações.”  
 

 

Assim, tem-se que a confiança mútua entre os Estados cooperantes, é, sem 

dúvida, ferramenta indispensável para a garantia do bom relacionamento entre eles, 

gerando assim compromisso e seu consequentemente seu efetivo envolvimento.  

Ainda acerca do tema, em especial, no que se revela a matéria penal, a 

cooperação jurídica visa uma assistência mais eficiente, a partir da previsibilidade e 

da estabilidade das relações jurídicas. Ou seja, quanto maior a confiança, maior é a 

possibilidade de atendimento às expectativas relacionadas à cooperação.  
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Para Bechara, a confiança “representa o fundamento a partir do qual é possível 

identificar os fatores que podem contribuir para uma assistência mais eficiente.” 

(BECHARA, 2011. p. 150). 

Dando seguimento, tem-se que o instituto de cooperação pode ser classificado 

como ativo, compreendido como aquela solicitado pelo Brasil à países estrangeiros, 

ou seja, pelo país Rogante e passiva, quando requerida por autoridades estrangeiras, 

sendo o Brasil, por exemplo, o país Rogado.  

Tal requerimento é realizado conforme orientações em acordos internacionais, 

bilaterais ou multilaterais. Na ausência de norma específica, a cooperação poderá 

ocorrer com base no princípio da reciprocidade, ou seja, pela via diplomática, por 

intermédio dos Ministérios das Relações Exteriores.   

A cooperação, na prática, consiste em pedidos relativos a atos processuais, 

como por exemplo, citação, intimação/notificação e entrega de documentos ou 

também pode ser para auxiliar na instrução probatória, sendo o caso de oitiva ou 

interrogatório de parte.  

Assim sendo, tem-se que o mecanismo de cooperação jurídica internacional é 

de extrema relevância para o andamento e garantia processual as partes envolvidas.  

 

INSTRUMENTO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL: CARTA 

ROGATÓRIA 

 

As cartas rogatórias destinam-se ao cumprimento de diversos atos, como por 

exemplo, citação, notificação e cientificação, denominados ordinatórios ou de mero 

trâmite; de coleta de prova, chamados instrutórios; e ainda os que contêm medidas 

de caráter restritivo, chamados executórios.  

É o veículo de transmissão de qualquer pedido judicial, podendo estes ser de 

caráter cível ou penal. Trata-se de um pedido formal de auxílio para a instrução do 

processo, feito pela autoridade judiciária de um Estado a outro, “sendo considerado 

como um instrumento tradicional à veiculação de pedidos de cooperação em medidas 

penais.” (WEBER, 2011, p. 56) 

O ex ministro do STJ, Teori Albino Zavascki, em um de seus votos, apresentou 

uma síntese da necessidade das cartas rogatórias, que aqui se transcreve:  
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 “As relações entre Estados soberanos que têm por objetivo a execução de 
sentenças e de cartas rogatórias representam uma classe muito peculiar de 
relações internacionais. Elas se estabelecem, em última análise, em razão da 
atividade dos órgãos judiciários de diferentes Estados soberanos e decorrem 
do princípio da territorialidade da jurisdição, inerente ao princípio da 
soberania, segundo o qual a autoridade dos juízes (e, portanto, das suas 
decisões) não pode extrapolar os limites territoriais do seu próprio País.”  

 
 

Mister se faz esclarecer ainda que tal mecanismo de cooperação internacional 

tem por escopo garantir “não somente a rapidez e a eficiência do trânsito de atos 

processuais, mas também assegurar os direitos fundamentais protegidos no âmbito 

da Constituição Federal e nos Tratados Internacionais de Direitos humanos.” 

(BECHARA, 2011, p. 51 ss). 

Todavia, na prática, a carta rogatória é revestida de inúmeras formalidades, 

acarretando desse modo, em morosidade, razão pela qual houve necessidade do 

surgimento de novas modalidades de cooperação jurídica, como por exemplo, o 

denominado auxílio direto.  

Em apertada síntese, haja vista não ser objeto de estudo do presente artigo, o 

mecanismo em comento busca produzir uma decisão judicial doméstica e, para tanto, 

não se sujeita ao juízo de deliberação. Ou seja, se comparado a carta rogatória possui 

menos burocracia e revela-se mais coerente com a dinâmica das relações atuais. Ao 

passo que a carta rogatória consubstancia-se em pedido formulado a autoridade 

estrangeira sujeita a cognição.  

A título de curiosidade, a demora na realização de uma citação por carta 

rogatória, a depender do país onde deverá ser realizada, pode durar de 09 (nove) a 

15 (quinze) meses.  

Por fim, diante da narrativa pretérita, observa-se a imperiosa necessidade de 

releitura do mecanismo de cooperação jurídica internacional das cartas rogatórias 

para que de fato aquele possa atingir seus objetivos no processo de auxílio mútuo 

entre os Estados. E consequentemente, a garantia de um processo penal escorreito 

assegurando os princípios constitucionais tutelados.  
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A TRAMITAÇÃO DA CARTA ROGATÓRIA EM ÂMBITO DE FRONTEIRAS 

VINCULADAS: ANÁLISE PRÁTICA 

 
Como já explicitado neste artigo, a expedição de cartas rogatórias, 

independentemente de seu objeto, possui um procedimento específico e bastante 

burocrático, que não leva em conta nenhuma peculiaridade da região onde se situa o 

Juízo Rogante e o Juízo Rogado. Tomaremos como exemplo casos de cartas 

rogatórias expedidas pelos Juízos Criminais da Comarca de Foz do Iguaçu, com o fito 

de citar ou intimar moradores de Ciudad Del Este, no Paraguai.  

Como se sabe, Foz do Iguaçu e Ciudad del Este formam uma localidade 

fronteiriça vinculada, vez que separadas apenas por um rio, e a economia destas 

cidades estão extremamente vinculadas, formando, basicamente, uma região 

uníssona.  

Em razão disso, o trânsito de cidadãos paraguaios em Foz do Iguaçu (e de 

cidadãos brasileiros em Ciudad del Este) é constante e grande, razão pela qual, 

algumas vezes, cidadãos paraguaios acabam sendo presos no Brasil, em razão de 

cometimento de crimes neste país.  

Usaremos, então, o cidadão paraguaio, preso em Foz do Iguaçu, como 

exemplo.  

Esse cidadão, se solto em razão de concessão de benefício da liberdade 

provisória, relaxamento de flagrante ou habeas corpus, obviamente, voltará a sua 

residência em Ciudad del Este.  

Se o Promotor de Justiça optar por oferecer uma denúncia contra o cidadão 

paraguaio, este deverá ser citado para ver-se processar perante o Juízo da Comarca 

de Foz do Iguaçu. E não obstante sua residência se situar a poucos quilômetros da 

Comarca, sua citação deverá ser realizada por meio de carta rogatória.  

Assim, a pequena distância entre o cidadão paraguaio e o Juízo se torna 

enorme.  

A carta rogatória, após expedida, sai da Comarca de Foz do Iguaçu e vai para 

o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em Curitiba/PR, junto com tantas outras, 

onde, após analisada por departamento específico, que verificará o preenchimento de 

aspectos formais e demais requisitos tidos como essenciais para o cumprimento da 
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carta rogatória, será traduzida por um tradutor juramentado, tudo após autorização do 

Desembargador Presidente do Tribunal.  

Superada a verificação os requisitos da carta rogatória e realizada sua 

conversão ao idioma espanhol, o instrumento é encaminhado à Autoridade Central, 

que, no caso em análise, é o Ministério da Justiça, na cidade de Brasília/DF. 

 O Ministério da Justiça providencia a remessa da carta rogatória a Autoridade 

Central do Paraguai (Corte Suprema de Justicia, em Assuncion), que concede o 

exequatur da carta rogatória e a encaminha ao Poder Judiciário em Ciudad del Este, 

para o cumprimento.  

 Cumprido (ou não) o objeto da carta rogatória, o instrumento percorre o mesmo 

caminho para o retorno ao Brasil: De Ciudad del Este para Assuncion; de Assuncion 

para Brasilia; de Brasilia para Curitiba; de Curitiba para Foz do Iguaçu.  

 Segundo o site do Ministério da Justiça (BRASIL, 2020), o prazo médio de 

tramitação de uma carta rogatória é de oito meses. Na prática, no entanto, verifica-se 

um prazo ainda maior, existindo cartas rogatórias expedidas para citação de acusados 

tramitando há mais de dois anos.  

 Ainda vale pontuar que, na maioria das vezes, as cartas rogatórias expedidas 

retornam ao Juízo com resultado negativo, não se encontrando o acusado no 

endereço indicado para o cumprimento do ato.  

 Na prática, o que se observa é que, apesar da distância geográfica entre Foz 

do Iguaçu e Ciudad del Este ser ínfima, a distância entre suas jurisdições é enorme, 

e implica em uma série de trâmites burocráticos que, em geral, frustram a atuação 

jurisdicional. 

 Em razão de todo o trâmite narrado acima, muitos juízes optam por uma 

solução pragmática, ainda que em prejuízo do acusado: a conversão da prisão em 

flagrante do cidadão paraguaio em prisão preventiva ou o arbitramento de valores 

excessivamente altos a título de fiança, mesmo que o flagranteado seja claramente 

merecedor de concessão do benefício da liberdade provisória, até o recebimento da 

denúncia, para que sua citação seja realizada em estabelecimento penal no Brasil, e 

o processo possa tramitar regularmente.  
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 Vê-se, portanto, que atualmente, a imensa quantidade de procedimentos 

necessários para realizar o efetivo cumprimento de uma carta rogatória acaba ferindo 

os direitos do cidadão estrangeiro autuado em solo brasileiro, vez que, em razão da 

falta de meios ágeis o suficiente para a prestação jurisdicional correta ao estrangeiro 

acusado criminalmente no Brasil, por muitas vezes a opção feita pelo magistrado é 

tolher o direito a liberdade do estrangeiro para que o processo penal chegue a seu 

termo.  

 Em tempos que o processo judicial se informatiza cada vez mais, com a 

aplicação do processo judicial eletrônico não só no Brasil, mas em muitos outros 

países, e, ainda, de cada vez maior integração entre as nações, não se justifica mais 

a falta de integração entre os poderes judiciários dos países, especialmente daqueles 

fronteiriços, como no caso utilizado como exemplo.  

 É dever do Poder Judiciário buscar sempre a otimização da prestação 

jurisdicional, e situações como esta narrada demandam atenção, sob pena de 

tolhimento de direitos dos cidadãos estrangeiros no Brasil.  

 

CONCLUSÃO 

 

Inegável que, hoje, vivemos em mundo cada vez mais globalizado. Percebe-

se, cada vez mais a integração entre países, formação de blocos regionais e, inclusive, 

realização de acordos entre blocos regionais, em clara demonstração que a 

integração entre os Estados se torna cada dia mais relevante.  

Evidentemente, viver em um mundo cada vez mais integrado traz inúmeros 

benefícios à sociedade. No entanto, não se pode olvidar que, junto com as benesses 

da globalização, criam-se novos desafios a serem enfrentados pelos Estados. E entre 

estes novos dilemas trazidos pela globalização, está a efetivação da prestação 

jurisdicional dos países, em tempos que uma parte processual ou uma prova 

importante para o processo pode estar em qualquer lugar do mundo.  

Nesse sentido, toma contornos de especial relevância a cooperação judiciária 

internacional. Situação que antes era vista como uma ofensa a soberania de um 
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Estado-Nação, hoje se tornou um instrumento para que um país faça valer sua 

autoridade, independente do lugar onde a prova ou a pessoa se encontrem.  

Dentre os meios disponíveis para a realização da cooperação judiciária 

internacional, a carta rogatória, abordada neste artigo, é um dos mais utilizados e mais 

relevantes, vez que é o meio pelo qual se busca citar ou intimar pessoa em país 

estrangeiro ou, ainda colher o seu depoimento.  

Não obstante a cooperação judiciária internacional ser um claro avanço no 

relacionamento entre Estados em um mundo globalizado, como restou demonstrado 

neste estudo, ainda existem grandes obstáculos que dificultam sobremaneira a 

efetividade da utilização dos instrumentos de colaboração judicial entre nações.  

O caso aqui trazido, utilizando-se a relação entre as cidades de Foz do Iguaçu, 

no Brasil, e Ciudad del Este, no Paraguai, evidencia as dificuldades que ainda são 

enfrentadas. Se demonstrou que, embora os municípios supramencionados se situem 

em uma localidade fronteiriça vinculada, com fronteiras praticamente invisíveis e 

dependentes entre si, o procedimento necessário hoje para que o direito brasileiro 

alcance o cidadão da cidade vizinha é extremamente burocrático e, na maioria das 

vezes, ineficiente.  

Se depreende do estudo realizado, portanto, que os Estados, a fim de 

assegurar a soberania de suas leis e sua autoridade, seja sobre cidadãos ou bens, 

devem buscar meios para promover, de maneira mais eficiente, a cooperação 

judiciária internacional, a fim de garantir, de forma segura, a efetivação de direitos em 

um mundo cada vez mais globalizado. 
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SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE FRONTEIRA: OS DESAFIOS DO MERCOSUL 

 
Danielle Sales Teixeira143 

 
Resumo: 
Esse artigo se trata de um fragmento no trabalho de conclusão de curso para a 
obtenção do título de bacharel em Relações Internacionais, tratando dos temas da 
saúde e educação como conteúdos fundamentais para o processo de integração 
regional no Mercosul. Nesse artigo, será abordada somente a questão da saúde, e 
será analisado a partir das iniciativas do Mercosul nestes assuntos, e a partir do 
espaço fronteiriço. A primeira parte trata-se da inclusão da discussão sobre saúde no 
Mercosul, a segunda parte constam as iniciativas e desafios do bloco na região de 
fronteiras, na terceira parte constam as iniciativas no combate ao coronavírus, e por 
fim as conclusões. A inclusão de temáticas sociais no Mercosul é algo relativamente 
novo, e a maior parte dos esforços do bloco concentram-se na questão comercial, 
entretanto as dinâmicas fronteiriças trazem a luz maior necessidade de políticas para 
obter avanços nos processos de integração regional e cooperação internacional.  
 
Palavras-chave: Mercosul; saúde; fronteira;  
 
COOPERAÇÃO DO MERCOSUL NA ÁREA DA SAÚDE 

Desde os anos 90, a questão social ganhou centralidade na agenda do 

MERCOSUL, e as discussões ocorreram tanto na esfera institucional, como na esfera 

acadêmica. Entretanto, no Tratado de Assunção firmado em 1991, que deu 

competência jurídica ao bloco, não havia previsto dentro dos 10 subgrupos de trabalho 

mencionados algum que estivesse vinculado a ações práticas em assuntos sociais. 

Posteriormente, entre o período de 1992 e 1999, o tema da saúde no Mercosul passou 

a ser abordado dentro de dois organismos: a Reunião de Ministros de Saúde (RMS), 

criada em 1995 vinculada ao Conselho do Mercado Comum, e foi criado o  Subgrupo  

de  Trabalho  11  Saúde  (SGT  11  Saúde)  em 1996 , vinculado  ao  Grupo  do  

Mercado  Comum  (GMC). Ambos, foram os primeiros marcos regulatórios sobre o 

tema dentro do bloco de modo a proporcionar uma abertura a outras demandas. 

O Subgrupo de Trabalho 11 - Saúde, teve como pauta negociadora “harmonizar 

as legislações dos Estados Partes referentes aos bens,  serviços,  matérias-primas e 

produtos da área da saúde,  os critérios para a vigilância epidemiológica e controle 

sanitário com a finalidade de promover e proteger a saúde e a vida das pessoas e 
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eliminar os obstáculos ao comércio regional,  contribuindo dessa maneira ao processo 

de integração”. Na pauta negociadora do SGT 11 Saúde são mencionadas as 

seguintes áreas de trabalho: Produtos para a Saúde; Vigilância em saúde; e Serviços 

de atenção a saúde; devendo essas áreas serem de responsabilidade das seguintes 

comissões: Comissão de Produtos para a Saúde. (COPROSAL); Comissão de 

Vigilância da Saúde (COVIGSAL); e Comissão de Serviços de Atenção à Saúde 

(COSERATS), sendo estas comissões dotadas de áreas de trabalho específicas. 

Nota-se que, embora a saúde seja um dos temas que tende a receber uma abordagem 

social subjetiva, as preocupações dessas negociações giravam em torno de um 

arranjo de normas para simplificar as trocas comerciais e laborais entre os membros 

do bloco, como se fossem elementos de uma agenda multisetorial. 

Antes da criação do SGT 11, o SGT 3 Regulamentos Técnicos e Avaliação de 

Conformidade possuía como objetivo a livre circulação de bens, como alimentos, 

produtos para a saúde, indústria automotora, metrologia, avaliação de conformidade 

e segurança de produtos elétricos (MERCOSUL, 1997). A comercialização de 

produtos farmacêuticos, hemoderivados, sangue, cosméticos e saneantes vieram a 

tona e então tornou-se necessário introduzir o tema da saúde as discussões, tendo 

esse enfoque inicial enfocado nas transações comerciais.  

 O STG 11 saúde foi criado com a finalidade de harmonizar as legislações de 

saúde dos Estados Partes, tendo como atribuição ser um organismo técnico com 

caráter deliberativo. Objetiva-se com esse grupo de trabalho a facilitação e a 

regulamentação no que tange a saúde e aspectos referentes à produtos de saúde, 

vigilância em saúde e serviços de saúde e contribuição com  o processo  de  

integração  mediante  a  promoção  e  proteção  da  saúde  e  a  vida  das  pessoas  

e, a  eliminação  de  obstáculos  ao  comércio  regional  e  à  atenção  integral  e  de  

qualidade (MERCOSUL,  2005b), e assim ampliar o debate para além da esfera 

comercial.  

 O SGT 11 é composto por dirigentes, especialistas e técnicos representantes 

dos Ministérios da Saúde e órgãos vinculados dos Estados Parte (Brasil, 2006e; 

Coordenadores Nacionais dos Estados  Parte  do  MERCOSUL,  2006). As discussões 

ocorrem e então são formuladas as pautas negociadoras. As novas pautas levam em 
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consideração o avanço alcançado com as pautas anteriores, e a elevação da questão 

da integração dentro do Mercosul, e então a partir dessas considerações 

desenvolvem-se as novas pautas. 

 O processo de regulamentação das resoluções do STG 11 se dá em três 

processos: harmonização, internalização e implementação. Na harmonização se 

estruturam os consensos estabelecidos gradualmente, na internalização busca-se a 

vinculação com pratícas internas dos Países membros, e por fim a implementação é 

a parte final do processo de internalização. Todos  os  momentos  têm  prazos  

definidos  e  devem  observar  normas  internacionais, regionais,  sub-regionais  e  

nacionais  (MERCOSUL,  1996e).  

 A RMS foi criada pelo Conselho do Mercado Comum, e consta no Artigo 1°  da 

decisão que “Criar a Reunião de Ministros da Saúde, a qual terá como função propor 

a este Conselho medidas orientadas à coordenação de políticas na área da saúde 

para o MERCOSUL”. 144 

Nos anos 2000 é celebrada a Declaração sociolaboral do Mercosul, na qual os 

países membros passam a adotar alguns princípios e direitos na área do trabalho 

trazendo em perspectiva diversas esferas sociais. Referenciando-se ao tema da 

saúde, o artigo 17° expressa que “Todo trabalhador tem o direito de exercer suas 

atividades em um ambiente de trabalho sadio e seguro, que preserve sua saúde física 

e mental e estimule seu desenvolvimento e desempenho profissional”, em que “os 

Estados Partes comprometem-se a formular, aplicar e atualizar em forma permanente 

e em cooperação com as organizações de empregadores e de trabalhadores, políticas 

e programas em matéria de saúde e segurança dos trabalhadores e do meio ambiente 

de trabalho, a fim de prevenir os acidentes de trabalho e as enfermidades 

profissionais, promovendo condições ambientais propícias para o desenvolvimento 

das atividades dos trabalhadores”.  

 Como iniciativa para a ampliação da cidadania social, foi criado o Plano 

Estratégico de Ação Social (PEAS) – Decisão CMC nº 67/10145, tendo como finalidade 

a conformação de um Estatuto de cidadania para o Mercosul. Esse documento, 

 
144https://normas.mercosur.int/simfiles/normativas/25847_DEC_003-
1995_PT_Reuni%C3%A3o%20Ministro%20Sa%C3%BAde_Ata%201_95.doc. Acesso em 01/10/2020. 
145 https://www.mercosur.int/pt-br/acesso-a-dados-do-mercosul-social/. Acesso 01/10/2020. 

https://www.mercosur.int/pt-br/acesso-a-dados-do-mercosul-social/
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aprovado em 2011, consta de nove eixos fundamentais e vinte e seis diretrizes 

estratégicas, formalizados em projetos sociais regionais que seriam desenvolvidos a 

partir de 2012. Os eixos se referem a: I. Erradicar a fome, a pobreza e combater as 

desigualdades sociais; II. Garantir os direitos humanos, a assistência humanitária e a 

igualdade étnica, racial e de gênero; III; Universalizar a Saúde Pública; IV. 

Universalizar a educação e erradicar o analfabetismo; V. Valorizar e promover a 

diversidade cultural; VI. Garantir a inclusão produtiva; VII. Assegurar o acesso ao 

trabalho decente e aos direitos previdenciários; VIII. Promover a Sustentabilidade 

Ambiental; e IX. Assegurar o Diálogo Social. 

 Em 2010 conformou-se O Plano de Ação para a conformação de um Estatuto 

da Cidadania146, aprovado pela Decisão CMC Nº 64/10, durante a Presidência Pro 

Tempore Brasileira de 2010. O Plano de Ação estrutura-se em torno de três objetivos 

gerais: (i) implementação de política de livre circulação de pessoas na região; (ii) 

igualdade de direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicas para os 

nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL; e (iii) igualdade de condições para 

acesso ao trabalho, à saúde e à educação. 

Draíbe (2007) avalia que as políticas sociais estão em estágio inicial de 

desenvolvimento dentro do Mercosul, e nota-se que o eixos de saúde e educação são 

estratégicos para o fortalecimento do processo de integração. Ao imaginar uma 

dimensão maior, em que haveria uma cidadania social comunitária, é que percebemos 

o quão de possibilidades existem ainda inexploradas dentro do bloco, ou ainda, sem 

ir tão longe, apenas comparando os avanços na questão econômica e comercial, 

podemos verificar que o temas sociais caminham de maneira muito mais lenta. Não 

se deve desprezar as questões internas e externas que fazem que o aprimoramento 

da inte(g)ração desses temas seja mais dificultoso, seria necessário não somente a 

vontade política dos governantes, mas também coordenação no projeto de 

desenvolvimento macroeconômico dos países, observando-se que uma medida como 

esta faz com que os Estados renunciem sua autonomia, em detrimento de algo que 

poderia ser, por exemplo, uma instituição supranacional dentro do Mercosul, tendo 

 
146 http://www.mercosul.gov.br/index.php/o-mercosul-na-vida-do-cidadao/estatuto-da-cidadania. 
Acesso em 01/10/2020. 
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como tarefa a discussão dos pontos necessários para o avanço da integração regional 

no bloco, e buscar os meios institucionais para torna-las viáveis através de políticas 

públicas. 

 

INICIATIVAS MERCOSULINAS NA REGIÃO DE FRONTEIRA 

 

A região de fronteira é um território peculiar em comparação às outras 

localidades devido a diferenciação nas dinâmicas locais, em que há maior circulação 

de bens, pessoas e serviços, além das diferenças culturais e históricas entre os 

Estados Nação. Trata-se de um espaço particular em comparação á nação como um 

todo, sem desvincular-se desta,  

 
 
Situa-se como um local onde se manifestam situações de dubiedade, 
diferença versus integração, nas quais, além de contrastes de língua e de 
cultura, há coexistência cotidiana de sistemas políticos, monetários, de 
segurança e de proteção social distintos. Esse fato gera tensões, conflitos e 
evidenciam contradições entre as realidades local, regional e do conjunto de 
instituições, normas e políticas (GUIMARÃES; GIOVANELLA, 2005). 
 
 

A linha  de  fronteira  do  MERCOSUL é composta pelas cidades pertencentes 

a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Aponta-se que nesta fronteira se encontram 

69 municípios brasileiros, 29  pertencem  ao  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul (RS),  

sendo  18  Municípios  de  fronteira  com  a  Argentina  e  11  Municípios  de  fronteira 

com  o  Uruguay;  10  Municípios  pertencem  ao  Estado  de  Santa  Catarina  (SC)  

fazendo fronteira  com  a  Argentina;  19  Municípios  pertencem  ao  Estado  do  

Paraná  (PR),  sendo  8 de  fronteira  com  a  Argentina  e  11  com  o  Paraguay;  e,  

11  Municípios  pertencem  ao Estado  do  Mato  Grosso  do  Sul  (MS)  fazendo  

fronteira  com  o  Paraguay (Guimarães  e  Giovanella,  2005). 

No que se refere á questão da saúde, torna-se frequente que os cidadãos de 

um país tenham acesso ao sistema de saúde em outro, sendo assim, o tema se torna 

relevante a construção da integração regional por conta da demanda local. Além do 

mais, existe a questão do trânsito de mercadorias, controles sanitários e de epidemias 

em que as regiões de fronteira se tornam foco de análise.  
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Se mencionará os dispositivos jurídicos-administrativos sobre a proteção social 

em fronteiras, e posteriormente, através das tabelas, as tratativas do Mercosul já 

firmadas no que diz respeito á questão da saúde entre os Estados membros, 

multilateral e bilateralmente. Foi firmado o Acordo sobre  Trânsito Vicinal  Fronteiriço  

entre  os  Estados  Partes  do  MERCOSUL147,  firmado  no  âmbito  da Reunião  de  

Ministros  do  Interior  (RMI)  -    MERCOSUL/RMI/ACORDO  Nº  17/99,  e do Conselho  

do  Mercado Comum  (CMC)  –  MERCOSUL/CMC/DEC. Nº  18/99, que praticamente  

supera a perspectiva de  trânsito de  bens e  serviços, e  sinaliza, claramente, a 

preocupação com o espaço fronteiriço entre  os países. 

Posteriormente, foi criado o Fórum Consultivo de  Municípios, Estados 

Federados, Províncias e  Departamentos do MERCOSUL (FCCR)148, em 2004, 

contribuiu para a visibilidade  da área fronteiriça. Em sua primeira reunião, foi proposto 

a instalação de  um Grupo de  Trabalho para apresentar as demandas dos prefeitos, 

governadores e autoridades locais e  regionais das cidades fronteiriças do bloco. 

Instituiu-se, assim, o Grupo  de  Trabalho  sobre  Integração  Fronteiriça  (GTIF),  em  

2007.  As  justificativas  para a criação foram em torno à distância das cidades de  

fronteira das capitais, ao reduzido desempenho  econômico  dessas  cidades  e  região  

e  o  trânsito  intenso  de  migração.  O objetivo da criação do GTIF  foi o de  incorporar 

o tema “fronteira” na agenda do MERCOSUL, além de  dinamizar os acordos 

multilaterais e  bilaterais e  estimular novas formas  de  cooperação  transfronteiriça. 

Posteriormente, em  2015,  o  Grupo Mercado  Comum  (GMC)  formaliza  a  

criação  do Subgrupo de  Trabalho 18 - Integração Fronteiriça149, reconhecendo as 

particularidades destes espaços e  a importância do objeto a diversas instâncias do 

bloco e  políticas regionais. O SGT 18 é  coordenado pelos Ministérios de  Relações 

Exteriores dos Estados partes e  tem como responsabilidade  a análise, discussão e  

articulação em torno a saúde, educação, trabalho, migração, transporte, infraestrutura, 

desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico, povos indígenas, cooperação, 

 
147 Informação encontrada na publicação “Cidadania Social no Mercosul - Acesso a serviços sociais em 
regiões de fronteira, cidadania em fronteira, parte 2, página 31. 
148 Informação encontrada na publicação “Cidadania Social no Mercosul - Acesso a serviços sociais em 
regiões de fronteira, cidadania em fronteira, parte 2, página 31. 
149 Informação encontrada na publicação “Cidadania Social no Mercosul - Acesso a serviços sociais em 
regiões de fronteira, cidadania em fronteira, parte 2, página 31. 
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integração produtiva e outras voltadas a impulsionar a integração entre comunidades 

de  fronteira. 

 
 

Data Documento Identificação 

2016 Resolución 18/16 Requisitos de Buenas Prácticas 
para la Organización y 
Funcionamiento de los Bancos 
de Leche Humana y Centros de 
Recolección de Leche Humana  

2015 Resolución 01/15 Requisitos de Buenas Prácticas 
para el Funcionamiento de los 
Servicios de Salud  

2015 Resolución 02/15 Requisitos de Buenas Prácticas 
para Organización y 
Funcionamiento de Servicios de 
Urgencia y Emergencia 
(Derogación de la Res. GMC N° 
12/07) 

2015  Resolución 03/15 Requisitos de Buenas Prácticas 
en Procedimientos para 
Organización y Funcionamiento 
de los Servicios de Trasplante 
de Órganos 

2015 Resolución 04/15 Plan Regional de Salud y 
Seguridad de los Trabajadores 
en el MERCOSUR 

2015 Resolución 29/15  Requisitos de Buenas Prácticas 
para Organización y 
Funcionamiento de los 
Servicios de Terapia Intensiva 
Adultos, Pediátrica y Neonatal 
(Derogación de la Res. GMC N° 
28/04) 

2013  Resolución 07/13  Recomendaciones para la 
Salud de los Viajeros 
(Derogación de la Res. GMC N° 
23/08)  

2012 Resolución 08/12 Lista de Especialidades 
Médicas Comunes en el 
MERCOSUR (Derogación de la 
Res. GMC Nº 73/00) 

2011  Resolución 09/11 Prohibición de la 
Comercialización de la Leche 
Humana en los Estados Partes  
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2010 Resolución 01/10  Protección de la Salud y la 
Seguridad de Consumidores y 
Usuarios - Aspectos Operativos 

Fonte: Cidadania social no Mercosul. Acesso a serviços sociais em região de fronteira. Cidadania em 
fronteira parte 2 
 
 

 No histórico de iniciativas e acordos do Mercosul no tema da saúde, podemos 

apresentar também protocolos firmados bilateralmente focados na cidadania social de 

fronteiras. São eles, 

 
 
Brasil e Argentina: 

Data  Documento Identificação 

13/01/2016  Lei / Promulgação de acordo Promulga o Acordo entre a 
República Federativa do Brasil 
e a República Argentina sobre 
Localidades Fronteiriças 
Vinculadas, firmado em Puerto 
Iguazú, em 30 de novembro de 
2005 

18/11/2009 Ajuste complementar Ajuste Complementar ao 
Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o 
Governo da República 
Argentina para Implementação 
do Projeto “Fortalecimento do 
Programa de Controle da 
Dengue” 

21/02/2008 Ajuste complementar Ajuste complementar ao acordo 
de cooperação técnica para 
implementação do projeto 
“apoio técnico à implementação 
de um banco de leite humano 
na Argentina 

30/05/2005 Protocolo Protocolo para o 
estabelecimento de um grupo 
de alto nível para a 
implementação da livre 
circulação de pessoas entre a 
República Federativa do Brasil 
e a República Argentina 

22/08/2005 Protocolo Protocolo de intenções sobre 
cooperação na área da saúde 
sobre medicamentos 
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10/11/1997 Acordo Acordo para a criação da 
comissão de cooperação e 
desenvolvimento fronteiriço 
entre a República Federativa do 
Brasil e a República Argentina 

Fonte: Cidadania social no Mercosul. Acesso a serviços sociais em região de fronteira. Cidadania em 
fronteira parte 2 
 
Brasil e Paraguai: 

Data  Documento Identificação 

11/06/2015 Memorando de entendimento Memorando de Entendimento 

15/03/2013  Acordo Acordo de Cooperação em 
Saúde Fronteiriça 

24/05/2010 Ajuste complementar Ajuste Complementar ao 
Acordo Básico de Cooperação 
Técnica para Implementação do 
Projeto “Fortalecimento 
Institucional da Divisão 
Nacional de Vigilância Sanitária 
do Ministério da Saúde Pública 
e Bem-Estar Social da 
República do Paraguai” 

15/10/2008 Ajuste complementar Ajuste complementar ao acordo 
de cooperação para a 
implementação do projeto 
"capacitação em análise sócio 
demográfica, distribuição 
espacial da população e meio 
ambiente e saúde reprodutiva 
no Paragua 

21/05/2007 Ajuste complementar Ajuste complementar ao acordo 
de cooperação técnica para 
implementação do projeto 
"fortalecimento da vigilância em 
Saúde, com ênfase no combate 
à dengue e na implementação 
do regulamento sanitário 
internacional" 

23/11/2006 Ajuste complementar Ajuste complementar ao acordo 
de cooperação técnica 
implementação do projeto 
"fortalecimento institucional das 
assessorias Internacionais dos 
Ministérios da Saúde do Brasil e 
do Paraguai 

30/10/2003  Ajuste complementar Ajuste complementar ao acordo 
de cooperação técnica para 
implementação do projeto 
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Assistência e tratamento a 
pessoas vivendo com HIV/AIDS 
no Paraguai 

21/06/1992 Ajuste sobre cooperação Ajuste sobre Cooperação e 
Intercâmbio de Tecnologia de 
Saúde complementar ao 
Acordo Sanitário. 

16/07/1971  Acordo Acordo sanitário entre o 
governo da República 
Federativa do Brasil e o 
Governo da República do 
Paraguai 

Fonte: Cidadania social no Mercosul. Acesso a serviços sociais em região de fronteira. Cidadania em 
fronteira parte 2. 
 
Brasil e Uruguai: 

Data Documento  Identificação 

16/12/2017 Memorando de entendimento Memorando de Entendimento 
(firmado em Foz do Iguaçu) 

30/05/2011 Memorando de entendimento Memorando de Entendimento 
na Área da Saúde 

30/05/2011 Ajuste complementar Ajuste Complementar - Projeto 
“Apoio ao Fortalecimento do 
Sistema Nacional Integrado de 
Saúde do Uruguai com Ênfase 
em Localidades com menos de 
cinco mil habitantes”. 

30/05/2011  Ajuste complementar Ajuste Complementar - Projeto 
“Consolidação da capacidade 
Institucional do Ministério de 
Saúde do Uruguai e Ampliação 
do Diálogo Regulatório entre as 
Autoridades Sanitárias de Brasil 
e Uruguai”. 

13/12/2010 Ajuste complementar Ajuste complementar - “Apoio 
Técnico para a Expansão e 
Consolidação da Rede de 
Bancos de Leite Humano do 
Uruguai” 

25/09/2009 Ajuste complementar Ajuste Complementar - Projeto 
“Fortalecimento das Políticas de 
Enfrentamento à Epidemia de 
DST/AIDS no Uruguai”. 

25/05/2009 Ajuste complementar Ajuste Complementar - Projeto 
“Apoio ao Fortalecimento do 
Sistema Nacional de Sangue e 
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Hemoderivados do Uruguai” 

28/11/2008 Ajuste complementar Ajuste Complementar ao 
Acordo para Permissão de 
Residência, Estudo e Trabalho 
a Nacionais Fronteiriços 
Brasileiros e Uruguaios, para 
Prestação de Serviços de 
Saúde. 

22/11/2006 Ajuste complementar Ajuste Complementar - 
“Fortalecimento Institucional 
das Assessorias Internacionais 
dos Ministérios da Saúde do 
Brasil e do Uruguai”. 

22/11/2006 Ajuste complementar Ajuste Complementar ao 
Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica para 
Implementação do Projeto” 
Fortalecimento Institucional das 
Assessorias Internacionais dos 
Ministérios da Saúde do Brasil e 
do Uruguai”. 

14/06/2004 Acordo Acordo para Permissão de 
Residência, Estudo e Trabalho 
a Nacionais Fronteiriços 
Brasileiros e Uruguaios, de 21 
ago. 2002. 

31/07/2003 Ajuste complementar Ajuste Complementar ao 
Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e 
Tecnológica para Saúde na 
Fronteira. 

18/06/2003  Memorando de entendimento Memorando de Entendimento 
no Âmbito da Troca de 
Experiência em Transplantes 
de Órgãos e Tecidos 

1980 Acordo Acordo Sanitário 
(Epidemiologia em Zonas de 
Fronteira e Desenvolvimento de 
Programas de Imunizações) 

10/05/1969 Acordo Acordo para a Melhoria das 
Condições Sanitárias na Região 
da Fronteira Brasileiro-Uruguaia 

13/02/1928 Convênio Convênio Relativo à Luta 
Contra as Enfermidades 
Venereosifilíticas na Fronteira 
Comum aos dois Países. 
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Fonte: Cidadania social no Mercosul. Acesso a serviços sociais em região de fronteira. Cidadania em 
fronteira parte 2. 
 
Argentina e Paraguai: 

Data Documento Identificação  

04/12/2013 Acordo Acuerdo para el Programa 
Operativo Conjunto de Salud en 
las Fronteras 

2010 Acordo Acordo para normatização de 
transporte e atenção integral de 
pacientes de nacionalidade 
paraguaia em hospitais de 
Posadas 

2008 Acordo Acordo estabelecendo quatro 
eixos trabalho entre os 
territorios: “Vigilancia 
Epidemiológica, Atención 
Primaria de la Salud, 
Capacitación de Profesionales 
en áreas de Alta Complejidad y 
Acciones vinculadas con 
Violencia y Trata de Personas” 

07/02/2002 Acordo Acuerdo para el Programa 
Operativo Conjunto de Salud en 
las Fronteras 

18/06/1997 Plano Plan ARPA-SALUD 

28/11/1995 Protocolo Adicional Protocolo Adicional - 
Enfermedades Transmisibles 

30/10/1992 Convênio Convenio de Salud Fronteriza 

12/04/1978 Convênio Convenio Sanitario 

Fonte: Cidadania social no Mercosul. Acesso a serviços sociais em região de fronteira. Cidadania em 
fronteira parte 2. 
 
 

 Nota-se que existem muitos acordos que foram firmados, entretanto alguns 

carecem e implementação (FAGUNDES, NOGUEIRA, KREUTZ,2018), sendo mais 

um desafio para a cidadania social dos residentes dos municípios de fronteiras, de 

modo que a discussão muitas vezes se restringe ao campo normativo,  (e esse ainda 

possui outros desafios incorporados), e os cidadão permanecem sem ter as suas 

necessidades satisfeitas. Sendo assim, a responsabilidade de gerenciamento do tema 

fica cada vez mais concentrada nos atores locais, fazendo com que seja necessário a 

coordenação entre estes na busca de soluções às demandas. A paradiplomacia, que 
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pode ser entendida como a participação de governos não centrais nas relações 

internacionais, através de estabelecimentos de contatos permanentes ou ad hoc com 

entidades públicas ou privadas estrangeiras, com o propósito de promover diversos 

aspectos socioeconômicos ou culturais, assim como qualquer outra dimensão exterior 

de suas próprias competências constitucionais150, vem cada vez mais ganhando 

espaço na busca de resultados as problemáticas locais em territórios fronteiriços ou 

não, a medida que os atores subnacionais cada vez mais buscam meios para além 

da administração federativa visando encontrar respostas às problemáticas locais, 

levando sempre em consideração os aspectos que estão de fato sob a sua jurisdição 

e competência.  

 

INICIATIVAS MERCOSULINAS NO COMBATE AO COVID-19 

  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o 

surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de 

alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 

11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia.  

O coronavírus, segundo informações do Ministério da Saúde do Brasil se trata de uma 

grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo 

camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais 

podem infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. Recentemente, 

em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), 

o qual foi identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo em seguida 

disseminada e transmitida pessoa a pessoa. 

Após a contaminação, apresenta-se um espectro clínico variando de infecções 

assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 

a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou 

oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados 

 
150 Tradução do texto CORNAGO-PRIETO, Noé. Diplomacia, paradiplomacia y redefinición de la 
seguridad mundial: dimensiones de conflicto y cooperación. In: Paradiplomacia: las relaciones 
internacionales de las regiones. Marcial Pons, 2001. p. 56. 
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requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais 

aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Essa doença chegou 

ao continente latinoamericano e agora faremos uma breve análise da resposta do 

Mercosul a essa enfermidade. 

 Considerando que a enfermidade não respeita fronteiras, inicialmente, em uma 

reunião ocorrida no dia 17 do mês de março de 2020151, os quatro países do 

MERCOSUL acordaram a livre circulação de cargas, mercadorias e insumos, bem 

como a adoção de medidas econômicas e acessos a empréstimos com organismos 

internacionais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco de 

Desenvolvimento da América Latina (CAF), e enfatizaram a necessidade de 

coordenação de medidas sanitárias a nível regional, os pontos da discussão trataram 

dos temas de contas públicas conjuntas, o fomento ao comércio e a economia, uma 

pronta recuperação económica e o controle de fronteiras. 

Neste mesmo mês, no dia 19 de março de 2020, os mandatários coincidiram 

na necessidade de continuar com o livre trânsito de bens e serviços para manter a 

economia regional152, neste evento também foi manifestada a preocupação em 

repatriar os cidadãos de Estados membros, sejam os que se encontrassem em 

território de países membros, como em países do norte da América do Sul, ou da 

América do Norte, ou em outros continentes. Apontou-se também a necessidade de 

não restrição a do transporte de bens e serviços. Também foi mencionada nessa 

reunião a necessidade de comunicação entre os países do bloco para abordar o 

panorama da situação do vírus em cada localidade e assim cogitar a diminuição de 

taxas para insumos médicos e farmacêuticos para importar na região. E por último, foi 

proposto uma reunião com membros do BID, CAF e Fonplata para analisar as medidas 

econômicas para enfrentar a pandemia em nível MERCOSUL, bem como medidas de 

implementação no âmbito da fronteira para dar assistência aos cidadãos dos quatro 

países que estão em trânsito. 

 
151 https://www.mercosur.int/pt-br/os-presidentes-da-regiao-acordam-medidas-para-combater-o-covid-
19/. Acesso no dia 18/09/2020, ás 17h24. 
152https://www.mercosur.int/pt-br/mandatarios-do-mercosul-acordam-livre-transito-de-cargas-e-
servicos-na-fronteira-para-manter-a-economia-regional/. Acesso no dia 18/09/2020, ás 18h. 

https://www.mercosur.int/pt-br/os-presidentes-da-regiao-acordam-medidas-para-combater-o-covid-19/
https://www.mercosur.int/pt-br/os-presidentes-da-regiao-acordam-medidas-para-combater-o-covid-19/
https://www.mercosur.int/pt-br/mandatarios-do-mercosul-acordam-livre-transito-de-cargas-e-servicos-na-fronteira-para-manter-a-economia-regional/
https://www.mercosur.int/pt-br/mandatarios-do-mercosul-acordam-livre-transito-de-cargas-e-servicos-na-fronteira-para-manter-a-economia-regional/
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Á partir desta reunião em que os representantes dos quatro países membros 

do Mercosul se reuniram de forma remota mediante a convocação da atual 

presidência do bloco, exercida pelo Paraguai, foi construída conjuntamente a 

Declaração dos presidentes do Mercosul sobre coordenação regional para a 

contenção e a mitigação do coronavírus153 e seu impacto, onde apresentam a vontade 

de: 1) Facilitar o retorno de cidadãos e residentes dos Estados Partes do MERCOSUL 

aos seus lugares de origem e residência, para o qual realizarão um intercambio 

periódico de listas de pessoas que tenham manifestado sua vontade de retornar. 2) 

Levar em consideração as especificidades próprias das comunidades residentes em 

áreas fronteiriças, no processo de desenho e de execução de medidas aplicáveis à 

circulação de bens, serviços e pessoas, de maneira a reduzir seu impacto nas 

referidas comunidades. 3) Notificar aos demais Estados Partes as medidas que 

tenham sido adotadas ou que serão adotadas em fronteira. Os Ministério das 

Relações Exteriores poderão estabelecer um sistema de compilação, organização e 

difusão. 4) Identificar e promover a remoção de obstáculos que dificultem ou impeçam 

a circulação de bens e serviços e estudar medidas cuja adoção conduza à agilidade 

do trânsito e do transporte de insumos e produtos de primeira necessidade, incluídos 

os necessários para a alimentação, a higiene e o cuidado da saúde. 5) Avaliar a 

conveniência, a oportunidade e a possibilidade de reduzir tarifas aplicadas aos 

produtos e insumos destinados à prevenção de doenças e ao cuidado da saúde, no 

âmbito da emergência sanitária provocada pelo Covid-19. 6) Dispor que os Ministros 

das Relações Exteriores, Saúde, Interior/Segurança organizem reuniões virtuais 

setoriais periódicas, nas quais compartilharão informação, boas práticas e 

coordenarão ações em áreas de interesse comum. 7) Convocar organismos 

multilaterais de crédito, em particular o BID, a CAF e o FONPLATA para que avaliem, 

de forma conjunta, linhas de ação que contribuam para enfrentar eficazmente os 

desafios derivados do combate à propagação do coronavírus e suas consequências 

nos Estados Partes do MERCOSUL. 

 

 
153 https://www.mercosur.int/pt-br/os-presidentes-do-mercosul-acordam-medidas-contra-o-
coronavirus/. Acesso dia 18/09/2020, ás 18h40. 

https://www.mercosur.int/pt-br/os-presidentes-do-mercosul-acordam-medidas-contra-o-coronavirus/
https://www.mercosur.int/pt-br/os-presidentes-do-mercosul-acordam-medidas-contra-o-coronavirus/
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CONCLUSÕES 

  

A partir das iniciativas mencionadas, pode-se dizer que os acordos e 

instituições desenvolvidas pelo Mercosul com a finalidade de harmonizar políticas 

públicas no tema da saúde estão em fase inicial. Sendo o Mercosul um bloco com 

ênfase em transformar a região em um mercado comum, podemos avaliar seu 

enfoque primeiramente comercial e detrimento de outros temas, que passam a ganhar 

notabilidade com o avanço dos anos e dos processos de integração. A discussão do 

tema na área de fronteiras é de acentuada relevância devido as dinâmicas locais em 

que o fluxo de pessoas as levam a buscar atendimento em diferentes países, muitas 

vezes de maneira informal, cabendo aos agentes locais fazerem o gerenciamento das 

atividades, sendo assim, a região fronteiriça tende a carecer mais de mecanismo de 

integração regional e cooperações internacionais, sendo a saúde somente um dos 

temas em que essa demanda existe.  

Nesse movimento, observamos vários obstáculos que estão envolvidos na 

questão. Existe um discurso maximalista em relação ao nível de integração em que 

se pretende alcançar no bloco, entretanto as instituições são frágeis e muitas possuem 

a competência de fazer recomendações e não de compelir os Estados Parte a 

acatarem as sugestões. O Mercosul não possui instituições supranacionais e 

definidoras de políticas públicas integradas, e desta forma é necessária a obtenção 

de consensos para a implementação das tratativas estabelecidas pelo bloco,  e desta 

forma evidencia-se outra problemática que se trata das assimetrias e diferenças 

culturais e organizacionais entre os países membros. Muitas dessas tratativas, não 

chegam a concretizar-se na realidade cotidiana daqueles que seriam impactados 

positivamente, sendo assim, aumenta-se a responsabilidade dos atores locais de 

fazê-las vigorar e fortalecer a cidadania nos espaços.  

No que se refere ao combate a pandemia, observamos em um primeiro 

momento o fechamento das fronteiras a uma maior dificuldade em cooperar 

internacionalmente com os países vizinhos no combate aos vírus, no caso do Brasil, 

por exemplo, nos anos do governo Lula o país demonstrou um protagonismo 

internacional no quesito cooperação na área da saúde, essa atuação ocorreu em 
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fóruns multilaterais promovidos pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS), 

na Organização Mundial da Saúde (OMS) e nos fóruns especializados como nas 

Reuniões de Ministros da Saúde do Conselho do Mercosul, acordos que convergiam 

com as diretrizes da política externa daquele período. As ações no momento atual são 

mínimas, dado a capacidade técnica dos recursos humanos alocados nas instituições 

nacionais.  
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FRONTERAS EN DISPUTA: ACERCA DE LOS VINCULOS PARADIPLOMATICOS 

ENTRE LA REGION CHILENA DE COQUIMBO Y LA PROVINCIA ARGENTINA DE 

SAN JUAN 

 
Sergio Gustavo Astorga154  

Celia Romina Brúculo155 

 
Resumen: 
Las relaciones vecinales trasandinas avanzaron hacia amplios escenarios de 
cooperación considerando como hito el Tratado de Paz y Amistad de 1984. La 
cooperación fronteriza integra múltiples dimensiones: económicas, políticas, 
culturales, de infraestructura, entre otras, y también a múltiples escalas: nacional, sub-
nacional y locales. La articulación de acciones comunes no sólo encuentra desde los 
Estados un fuerte respaldo, sino que además se hace evidente el rol de las provincias 
argentinas y las regiones chilenas, vertebrado en los Comités de Integración como 
instancias que institucionalizan la cooperación transfronteriza de las unidades sub-
nacionales. En el presente trabajo se propone caracterizar los vínculos 
transfronterizos entre la Provincia de San Juan- Argentina y la Región chilena de 
Coquimbo en el marco del Comité de Integración Agua Negra con eje en su proceso 
histórico de consolidación a partir de una nutrida agenda de cooperación y sus 
proyecciones recientes marcadas por ambivalencias tras los cambios de gobiernos 
nacionales en la región. 
 
Palabras-clave: Paradiplomacia; relaciones trasandinas; San Juan - Coquimbo 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Argentina y Chile poseen un consolidado trabajo en materia de cooperación y 

facilitación fronteriza en las últimas décadas y mantienen vigentes los desafíos por 

mejorar su conectividad física bajo una impronta que reconoce en la extensa frontera 

como un territorio de integración y complementación.  

El proceso de integración binacional argentino-chileno, tiene más allá de una 

vasta historia enmarcada en causas geográficas, histórico-identitarias, socio-políticas 
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y culturales, un hito considerado a partir del Tratado de Paz y Amistad (1984) 156 a raíz 

de la restauración democrática regional, que llevará a la creación de Comités de 

Fronteras (Maira, 2011: 40) 157. Para el caso de análisis, los antecedentes se remontan 

al “Plan Maestro de los 12 pasos” (1996) priorizados en los noventa por las 

presidencias de Carlos Menem y Eduardo Frei (Lacoste, 2002, 2012). 

El contexto de cambio que el mundo vive desde el inicio del Siglo XXI, marcado 

por el crecimiento de la demanda asiática (China e India), que está generando, para 

América Latina, un cambio hacia al Oeste de los flujos comerciales, reposicionando 

en la geopolítica mundial el océano Pacífico como nueva plataforma de comercio, con 

un impacto a prever en el Sur de nuestro hemisferio, que ha siempre dirigido sus 

miradas al Este y al Atlántico, excepto Chile (Navarro, 2015).  Su impacto comienza a 

afectar dramáticamente los territorios de la zona de influencia de los diversos 

corredores transversales, donde destaca por su importancia geoestratégica el 

Paralelo 30º, involucrando a la meso región central chileno-argentina, Mesopotamia, 

el sudeste brasileño y el Uruguay. 

Se resaltan las implicancias de estos procesos en el nuevo institucionalismo 

regional que otorgan un rol protagónico a la IIRSA (Escalante, 2019). Además, las 

diversas cumbres presidenciales, en particular la XLIX Cumbre de Jefas y Jefes de 

Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados, realizada en Paraguay (2015) 

donde se firmó la Declaración de Asunción sobre Corredores Bioceánicos en la cual 

reiteran su decidido compromiso con el proceso de integración regional, por medio de 

las actividades en el marco de IIRSA y el COSIPLAN (aunque éstas últimas redes han 

sufrido un proceso de desmantelamiento reciente desde el retorno de gobiernos 

neoliberales a la región).  

 
156 Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado entre Argentina y Chile, determina «la solución completa 
y definitiva de las cuestiones a que él se refiere», esto es, la fijación del límite entre los dos desde el 
Canal del Beagle hasta el Pasaje de Drake al sur del Cabo de Hornos.  
157 Los Comités de Integración (CI) argentino- chilenos, fueron establecidos a partir del Acta de 
Entendimiento, de Buenos Aires, 1984, con la referencia del Tratado de Paz y Amistad. En sus 
comienzos se denominaron Comités de Frontera, pero desde 1997 pasaron a llamarse Comités de 
Integración y tal como los define el Tratado: "foros de encuentro y colaboración entre los sectores 
público y privado de las provincias argentinas y regiones chilenas para promover la integración en el 
ámbito subnacional". Fueron ratificados por el Tratado de Maipú en el año 2009. 
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El marco que permitió un salto cualitativo en las relaciones bilaterales Argentina 

y Chile es el Tratado de Maipú de Integración y Cooperación firmado en octubre del 

2009. En líneas generales, institucionaliza la red de 57 mecanismos de trabajo que se 

han desarrollado entre ambos países. El acuerdo reconoce la importancia de los 

Comités de Integración, estimulando la actividad productiva conjunta entre regiones y 

provincias de los dos países. Los procesos de desarrollo nacionales debieran 

compartir el compromiso de políticas públicas que promuevan la creación de 

condiciones sociales que posibiliten el desarrollo territorial equilibrado de las regiones, 

mediante el reforzamiento de las capacidades, que deben tener los territorios para 

insertarse en un mundo cada vez más interdependiente y globalizado (Paikin, 2010).  

 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

 

Desde el campo de las relaciones internacionales, se pueden analizar las 

recientes estrategias de regionalización desde una mirada multidimensional. La 

dimensión histórica en la integración regional, como la geográfica, ambiental, 

demográfica y cultural, deben ser considerados como factores relevantes a la hora de 

pensar el carácter de las relaciones que se establecen en las propuestas 

integracionistas (Cavieres, 2001: 182). Así “el proceso por el cual unidades políticas 

diferenciadas van organizando estructuras comunes y unificadas de decisión. Cuando 

hablamos de proceso consideramos implícito el camino de construcción-

deconstrucción-síntesis por el cual transita la historia (macro y micro) del esfuerzo 

integrador” (Seitz: 2008). 

Estos procesos no sólo incluyen relaciones diplomáticas-interestatales sino 

también relaciones paradiplomáticas- intergubernamentales- transnacionales- 

subestatales. Desde los aportes de Duchacek (1984), Keohane y Nye (1988), Soldatos 

(1993) y Colacrai (1998) hasta los más recientes de Brúculo (2015), Zeraoui (2016), 

Oddone (2016), Clemente (2018) y Safarov (2019), reconocen la paradiplomacia como 

la imbricación de “los gobiernos no centrales en las relaciones internacionales, a 

través del establecimiento de contactos formales e informales, permanentes o ad hoc 

con entidades extranjeras, públicas o privadas, con el propósito de promover asuntos 
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de carácter socioeconómicos, políticos o culturales, así como cualquier otra dimensión 

externa de sus competencias constitucionales” (Cornago, 2000:66).  

      La cooperación entre unidades subnacionales se dinamiza mayormente en 

áreas de frontera, pero no de manera excluyente: “La transformación de la 

cooperación transfronteriza y las nuevas formas de cooperación interregional, 

constituye una de las formas más características del fenómeno al que nos referimos” 

(Cornago, 2010). Para Keating (2000), las propuestas transfronterizas son las formas 

más comunes de cooperación interregional. Según ese autor tales iniciativas se 

constituyen sobre la base de problemas y oportunidades comunes y abarcan temas 

muy diversos para su tratamiento.  

El interés por estudiar casos inscriptos en las relaciones internacionales de 

gobiernos no centrales es bastante reciente, y surge como cierta “moda” en parte 

desde la academia. Posee menos visibilidad en los medios de comunicación y en la 

opinión pública, encontrándose menos instalada en el lenguaje común esta categoría 

(Zeraoui, 2009: 23). 

A finales del siglo XX, en el Cono Sur se instaló el Regionalismo Abierto, con 

preeminencia de las dimensiones comerciales económicas: “el antiguo paradigma 

cepalino vigente desde la década del sesenta fue reemplazado por ciertos aspectos 

del Consenso de Washington, que privilegiaba a los mercados globales a los 

regionales” (Llairó, 2009, 12). Años siguientes llegarían gobiernos posneoliberales que 

definieron en sus políticas exteriores la reivindicación de propuestas integracionistas 

y cooperativas. Un resorte más de estas alianzas y vínculos integracionistas serán los 

Comités de Integración. Sin embargo, han sufrido cierto estancamiento en los últimos 

años, después del retorno de gobiernos neoliberales en la región (Macri en Argentina, 

Bolsonaro en Brasil, entre otros).  

Los Comités de Integración binacional, convergen en temas diversos: conexión 

fronteriza, aduana, comercio, cultura, entre otros, pero cuya amplitud y diversidad se 

enfocó de modo particular la agenda de las comisiones y sub-comisiones mineras, 

atendiendo a que surgen casi de manera concomitante al proceso de instalación y 

luego sanción del Tratado sobre Integración y Complementación Minera entre Chile y 

Argentina suscrito a fines de 1997 (Infanti Caffi, 2001). A la luz de cómo evolucionaba 
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la interacción bilateral, este tema acompañó y fomentó una serie de medidas comunes 

tendientes a incentivar la actividad minera en el seno de estas instituciones comunes.  

 

ANTECEDENTES PARADIPLOMÁTICOS: PROVINCIA DE SAN JUAN 

(ARGENTINA) Y REGIÓN DE COQUIMBO (CHILE) 

 

Ubicada al centro-oeste de Argentina, la Provincia de San Juan pertenece a la 

Región de Cuyo en Argentina, junto a las provincias Mendoza y San Luis, con las que 

comparte ciertos rasgos geográficos e identitarios. Además de pertenecer y limitar con 

las provincias cuyanas, San Juan limita al norte con La Rioja y al oeste con el vecino 

país Chile. Su territorio 89.651 km² es predominantemente montañoso, clima seco 

desértico que alcanza el 89,3% del territorio centro-este sanjuanino, “incluye los 

principales centros poblacionales u oasis como el valle del Tulum, Jáchal, Ullum-

Zonda, Iglesia-Rodeo y Calingasta-Barreal” (FAO, 2015). Caracterizado por una 

escasez de recursos hídricos es en la zona de valles y oasis donde se concentra la 

población que según el censo 2010 es de 681.055 habitantes, siendo el oasis Tulum 

el mayor asentamiento poblacional urbano. Sus dos ríos más importantes son el San 

Juan y el Jáchal “alimentados por los procesos nivo-glaciales de cordillera” (FAO, 

2015). Por su parte, de acuerdo a la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, la 

Región de Coquimbo, una de las 15 regiones del vecino país se ubica en una zona 

semiárida al sur del Desierto de Atacama y ocupa 40.462 km2, equivalentes al 5,3% 

del territorio nacional. Las principales cuencas corresponden a los ríos Elqui, Limarí y 

Choapa de las provincias homónimas y 15 comunas. Su clima es mediterráneo 

desértico y semi-desértico, y la población se calcula en más de 700.00 habitantes. 

Por las condiciones cordilleranas se puede observar actividades económicas 

productivas similares. En Coquimbo se destacan la minería, principalmente hierro, 

cobre, oro, agricultura, vino, pisco, pesca, servicios portuarios y turismo (Silva M. y 

Morán l., 2010: 288); en San Juan, agricultura, vinos, olivo, frutas y un desarrollo en 

alza de la minería de oro, minerales industriales, cobre y turismo. 

La Provincia de San Juan y la Región de Coquimbo poseen un marco de interacción 

fronteriza en el marco del Comité de Integración Agua Negra. El Comité de Integración 
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Agua Negra fue constituido y celebró su primera reunión plenaria en diciembre de 

1996. Los Comités de Integración y/o de Frontera entre Chile y Argentina (y sus otros 

vecinos), son instancias comunes que tanto Argentina como Chile despliegan con los 

países limítrofes, promoviendo la cooperación entre los gobiernos no centrales de las 

áreas fronterizas, los cuales actúan como foros que reúnen a representantes de las 

cancillerías, autoridades sub-nacionales, sector privado, sociedad civil, quienes tratan 

una agenda variada de temas políticos, sociales, culturales, económicos-comerciales, 

productivos, entre otros.  

La Dirección Nacional de Cooperación Internacional de la Cancillería argentina 

los reconoce como elementos que consolidan y dinamizan los procesos de integración 

con el propósito de concertar acciones de complementación para un desarrollo 

sostenible y sustentable mediante la coordinación de políticas de inversión pública, de 

infraestructura, de formación de recursos humanos, de apoyo tecnológico y de 

cooperación técnica, entre otras medidas5.  

Por parte de Chile, la Dirección de Fronteras y Límites de la Cancillería chilena 

(DIFROL), define a los Comités de Frontera y de Integración como espacios de 

respuesta a una política de trabajo directo sobre temas de interés regional, local y 

vecinal, que se insertan con las políticas y orientaciones generales del Estado. 

     La lógica de trabajo de los organismos mencionados se ajusta a reglamentos 

de funcionamiento acordados por los países y se reúnen alternadamente en uno y otro 

país en la provincia o región que corresponda, previa elaboración de un programa que 

debe ser consensuado por la contraparte para su tratamiento. Las reuniones plenarias 

cuentan con la participación de representantes de embajadas, consulados, 

direcciones de las cancillerías, autoridades y funcionarios de gobiernos y otras 

agencias descentralizadas, representantes del sector privado, asociaciones y 

sociedad civil.  

Todas las reuniones se encuentran coordinadas por responsables de los 

ministerios de relaciones exteriores y las propuestas como temas tratados no son de 

carácter vinculante, sino corresponden a sugerencias, solicitudes, necesidades 

acordadas en el seno de comisiones, subcomisiones, grupos especiales, mesas de 

trabajo, (según cada caso) que trabajan en cada comité año a año sobre el temario 
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propuesto. A través de estos mecanismos se han consolidado estrategias de 

integración. Como el proyecto Túnel de Agua Negra158, la segunda obra más relevante 

de la ingeniería en América Latina, después del Canal de Panamá, animado por la 

promoción de una integración territorial, transversal y transfronteriza (Rodríguez Ortiz, 

2020: 34), en los territorios atravesados por la Ruta Nacional 150 en el nuevo eje del 

sistema bioceánico central y el sistema vial incaico Qhapaq Ñan159. Sin embargo, se 

observan instancias de auge así como momentos de estancamiento, según la 

caracterización ideológica del gobierno en turno. Las características de la Bi-Región 

Agua Negra de San Juan y Coquimbo, la posiciona como la zona logística sub-

hemisférica por excelencia (SIMAAS, 2018) que se proyecta en una zona de 

irradiación más amplia.  

Cabe considerar que los Comités de Integración fortalecieron el rol del Grupo 

Técnico Mixto de Infraestructura, que desde 1992 identificaron pasos fronterizos 

prioritarios, entre estos Agua Negra. Se han llevado a cabo diversos estudios técnicos 

asociados al Proyecto Túnel Binacional Agua Negra desde el año 2003: de 

prefactibilidad; de impacto económico; de prefactibilidad económica y rentabilidad 

social; geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos; ambientales; ingenieriles; etc. 

(UNASUR / COSIPLAN, 2017). Diversos actores socio políticos en ambos países 

resaltan la relevancia de la mega obra; sin embargo, también se han evidenciado 

tensiones y disyuntivas que han impedido la agilidad en la toma de decisiones 

estratégicas.  

 

NUEVAS PROBLEMÁTICAS, NUEVAS AGENDAS 

 

 
158 El Proyecto Túnel de Agua Negra consiste en dos túneles semiparalelos para el tránsito vehicular 
de dos carriles cada uno, con una longitud de 13,9 km y 3800 m, s.n.m., que unirán la Provincia de San 
Juan (Argentina) y la Región de Coquimbo (Chile). El proyecto apunta a mejorar la conectividad entre 
Chile y Argentina y generar condiciones para el transporte de pasajeros, el intercambio comercial y el 
desarrollo turístico (UNASUR / COSIPLAN, 2017). 
159 La UNESCO declaró Patrimonio Mundial al Qhapaq Ñan, el sistema vial andino que es herencia del 
Imperio Inca, recorre seis países: Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Tras 
presentación conjunta recibió el apoyo unánime de los integrantes del Comité de Patrimonio de la 
UNESCO. 
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El cambio de gobierno nacional en el caso de Argentina en el 2019 ha reflotado 

la idea de fortalecimiento de la integración latinoamericana, aunque la pandemia de 

Covid-19 ha impedido los debates y la búsqueda de consensos al respecto, es 

evidente que se tiende a una nueva resignificación de las relaciones Sur-Sur.  

Consolidar las estrategias emprendidas acerca de los corredores bioceánicos 

lleva necesariamente a analizar las posibilidades de mejora en la infraestructura en 

las fronteras, pero además considerar aspectos vinculados al impacto ambiental y sus 

proyecciones en el desarrollo local. Aquí, las entidades locales juegan roles esenciales 

de diálogo y construcción de agendas. La reactivación de los Comités de Integración 

son un elemento imprescindible, que lleva a discutir acerca de las relaciones entre la 

territorialidad, las diversidades culturales y la protección del medio ambiente.  

El campo científico y tecnológico, por su parte, aspira a contar con mayor 

financiamiento y articulación entre los diversos actores y los Estados intervinientes.  

La consideración de un desarrollo inclusivo y sustentable lleva a discutir las 

ideas extractivistas, deslocalizadas y globalizadoras.  Por tanto, las entidades 

subnacionales vienen a fijar agendas de trabajo conducentes al reconocimiento de 

sus identidades y replanteo de los mecanismos impuestos precedentemente.  

Durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) se produjo un marcado 

descenso de las actividades desarrolladas en los Comités de Integración, sobre todo, 

producto de los recortes presupuestarios y la promoción de agendas de libre comercio 

con poca participación de la sociedad civil y las entidades subnacionales.   

La nueva agenda aspira a tomar el Estado, nuevamente como un actor clave 

del desarrollo, a partir de sus acciones y de sus capacidades estatales, la construcción 

de dichas agendas va indisolublemente en diálogo con los actores locales, directa e 

indirectamente involucrados. Los interrogantes que surgen están determinados por 

los límites y las diversidades ideológicas de los gobiernos, que deberán lidiar para la 

proyección de estos proyectos transfronterizos en el marco de ese desarrollo inclusivo 

y sustentable deseable y en construcción.  
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LA GUERRA CIVIL SUR SUDANESA Y LA MAS GRANDE CRISIS DE 

REFUGIADOS DE ÁFRICA 

 
Jackson Jose Sales Miranda Junior160 

Martin Clement Pierre Maingourd161 

 
Resumen: 
O presente trabalho aborda uma análise de uma das maiores crises de refugiados da 
atualidade: No Sudão do Sul, foi desenvolvido na disciplina de Paz e 
Desenvolvimento, no mestrado de Cooperação Internacional para o desenvolvimento 
na Universidad de Valladolid, Espanha. Desde o início do conflito, na região do Sudão 
em 2013, mais de 4 milhões de sul-sudaneses foram forçados a deixar suas casas, 
sendo que mais de 2,2 milhões destes são refugiados em outros países da África, 
sendo 81% mulheres e crianças, onde 64% são menores idade, que cruzam as 
fronteiras sem qualquer tipo de apoio ou segurança. Apesar de ter tantos exilados, o 
país também abriga cerca de 300.000 refugiados de países vizinhos. Esta crise é 
definida pelo ACNUR como a pior crise de refugiados na África e a terceira maior do 
mundo. Esta crise foi gerada por causas muito específicas, tanto internas, quanto 
externas, porém tem sido invisível para os meios de comunicação, por mais que sejam 
milhões de pessoas deslocadas em condições precárias. O trabalho relaciona dados 
atuais, de fontes variadas, relacionando o tema à cooperação internacional para a 
imigração. Além disso, por se tratar de uma crise relativamente recente e não haver 
informações precisas sobre os dados, ressalta a possível divergência nas fontes, 
principalmente em relação ao número de refugiados, mortes e ajuda já recebida, 
compilados a partir de fontes em inglês, francês e Português sobre o assunto. 
 
Palabras-clave: Sudan del Sur; África; refugiados. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo, fue desarrollado en la disciplina de Paz y Desarrollo, en el 

Máster de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la Universidad de 

Valladolid, dicha investigación tiene el objetivo de investigar cómo ha sido la acción 

de la Cooperación hacia propuestas de mediación y solución de una crisis humanitaria 

y de refugiados, en ese caso la cuestión sur sudanesa. 
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Desde el inicio del conflicto en 2013, más de 4 millones de sur sudaneses han 

sido obligados a salir de sus casas, siendo que más de 2,2 millones están como 

refugiados en otros países, siendo cerca de 81% mujeres y niños y cerca de 64% 

menor de edad, que cruzan las fronteras sin ningún tipo de apoyo o seguridad (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR, 2019). 

A pesar de tener tantos exiliados, el país también alberga cerca de 300.000 

refugiados de países cercanos. Dicha crisis, es definida por ACNUR, como la peor 

crisis de refugiados de África y la tercera más grande del mundo (ACNUR, 2019). De 

allí, si elegimos el tema de la crisis de refugiados que afecta a Sudán del Sur, es, 

primero porque es una de las más graves de nuestra época, por lo cual revela muchas 

singularidades, y pone de relieve diversos retos de la Cooperación Internacional para 

el Desarrollo. Por otro lado, esa crisis fue generada por causas muy específicas, que 

nos parecen muy interesantes: tanto por su carácter propio, como por el hecho de que 

desempeñan un papel clave en la crisis de refugiados. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO: GUERRA CIVIL ANTERIOR 

 

Después de la independencia del Sudán en 1956, se empezó la primera guerra 

entre Norte y Sur, entre 1955 y 1972, impulsada por demandas donde el Norte más 

islámico y árabe, intentaba imponer una seria de restricciones al Sur, más cristiano, 

tribal y de habla inglesa y generó alrededor de 500 mil muertos (Campos, 2017). 

Además de que El Gobierno del Norte obtiene prácticamente todos los ingresos de la 

explotación del petróleo, en cuanto que el Sur es ante todo una economía de 

subsistencia (Rolandsen, 2015). Después de un intento de acuerdo de Paz, que fue 

roto en 1983, se empezó otra vez la guerra entre las dos regiones, esta vez aún más 

influenciada por la imposición de la ley islámica al Sur (Campos, 2017). 

 

GUERRA CIVIL 2013- HASTA HOY 
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Después de una guerra civil en Sudán, por una serie de cuestiones étnicas y 

religiosas y disputas por fronteras y petróleo, la parte Sur logra independizarse en 9 

de julio 2011, bajo el nombre de Sudán del Sur (Rolandsen, 2015). Pero el nuevo país, 

nace heredando  

 
 

“una pobre infraestructura, el clima político volátil, la capacidad limitada de 
gobernanza, instituciones débiles, una crisis financieras, divisiones étnicas 
violentas y una incierta política regional e internacional, atmósfera que por 
algún tiempo, probablemente es impulsada más por la euforia de la 
independencia de Sudán, los pronunciamientos políticos de su liderazgo y 
la historia de un extremadamente conflicto violento con el norte que por 
sus habilidades prácticas como estado-nación” (Jok, 2011, p.2). 

 
 

Resaltarse a eso, la enorme variedad étnica del país, que es compuesto por más 

de sesenta grupos culturales y lingüísticos, cada uno de los cuales tiene un fuerte 

sentido de ciudadanía en sus tribus que en la nación (Jok, 2011). 

La guerra civil tiene origen en esa inestabilidad política, favorecida por 

cuestiones étnicas y disputas por petróleo. Comenzó como una lucha de poder dentro 

del partido gobernante, el SPLM - Sudan People's Liberation Army/Movement, en 

español: Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, en diciembre de 2013. Pero 

el real estopín del conflicto es objeto de discusiones, pues muchos factores pueden 

ser definidos como tal (Campos, 2017). 

La crisis política y militar tiene su origen en tensiones no resueltas después de 

la división en el SPLM en la década de 1990 y la integración incompleta de facciones 

opuestas en el ejército tras la firma de la Integral Acuerdo de paz (CPA) en 2005 con 

Sudán (Johnson, 2014). Después de la inesperada muerte, en un accidente de 

helicóptero, del líder del proceso la independencia de Sudán del Sur y del SPLM: Jhon 

Garang, se empezaron batallas por el poder en 2005, por Salva Kiir Mayardit, que tuvo 

serios desentendimientos con Garnang y que además de cambiarse en presidente del 

partido, no fue democrático al tomar para sí posiciones que serían previstas para su 

antecesor y Riek Machar, que fue anteriormente el tercer hombre más importante del 

SPLM, asumiendo como vicepresidente (Campos, 2017). Las relaciones entre ambos 

nunca fueron necesariamente fluidas y democráticas, además que el presidente era 

de la etnia dinka y el vice nuer. En 2013, Kiir retiró los poderes de Machar e insertó en 
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el gabinete nuevos integrantes, que no eran del partido. Dichas acciones resultaron 

en el aumento de su impopularidad e impulsaron la creación de una oposición dentro 

del partido, tiendo el líder el exvicepresidente. En el día 15 de diciembre, Kiir ordenó 

el desarmamiento de la guarda nacional y acusó el expresidente junto con su 

oposición de un intento de golpe de estado, envió fuerzas de seguridad teniendo como 

destino los barrios nuer, ordenó que se prenderán los opositores. En respuesta 

Machar, convocó grupos civiles nuer, que se juntaron a él, empezando una serie de 

conflictos, que se extendieron por casi todo el país (Rolandsen, 2015). 

La escalada del conflicto ha hecho según el informe de la Misión de las 

Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) desde noviembre de 2014 hasta 

noviembre de 2015, 7.100 víctimas de muerte violenta, más de 800 ahogamientos, de 

personas que huyan de zonas de conflicto y 890 secuestros (United  Nations Human 

Rights Council , 2018).  

Según el informe, forzar el desplazamiento de la población es una de las 

estrategias del SPLA, además de los asesinatos, la violencia sexual y la destrucción 

a gran escala y el saqueo de aldeas y propiedad (United Nations Human Rights 

Council , 2018). La sequía y el hambre también han corroborado para fuga. Se estima 

que más de 5,5 millones de personas pasen hambre a principios de 2020, no solo por 

el conflicto, sino también por las lluvias y las inundaciones que han azotado en los 

primeros meses de 2019 (Naciones Unidas, 2019). Además, según el Banco Mundial, 

el 51% de la población vive en la pobreza extrema, siendo que más de 4,5 millones de 

personas fueron obligadas a salir de sus hogares, lo que representa prácticamente un 

tercio de la población del país (World Bank , 2019). 

La escalada de la violencia y su mantenimiento pueden explicarse por la 

abundante disponibilidad de armas. Según la evaluación de línea de base de 

seguridad humana (HSBA), hay 2,6 millones de armas pequeñas entre todos los 

poseedores en el Sudán del Norte y Sur, siendo que 1,76 millones en manos de civiles 

(LeBrun, 2016). Mismo con intentos de paz, como el acuerdo de 2015, el primer alto 

de fuego ya se empezaba débil, pues fueron practicadas violaciones por ambas 

partes, mismo durante su acuerdo. (Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI), 2016). Sumado a eso está la impunidad que asola el país e incluso es 
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practicada por agentes del Estado, que generalmente no tienen sus acciones vigiladas 

(McCrone, 2019) (Johnson H. F., 2016). 

 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LA CRISIS DE REFUGIADOS: PERSONAS 

AFECTADAS 

 

Lo primero que llama la atención al estudiar la crisis de refugiados que conoce 

Sudán del sur es el número de personas afectadas. En efecto, como ya lo hemos 

evocado más atrás, acerca de 4 millones de personas fueron afectadas por esa Crisis 

(refugiados y desplazados), mayoritariamente niños y mujeres (83%). Estos datos, que 

ilustran ya todo lo trágico de esa Crisis, también están detrás de una realidad aún más 

difícil, a la cual nos vamos a interesar ahora. Esta situación tiene que ver con la 

situación de los derechos humanos en Sudán del Sur. En efecto, el desarrollo de la 

Crisis de refugiados sur sudanesa se acompañó de un crecimiento constante de las 

violaciones de los derechos humanos, favorecido por un contexto de alta impunidad de 

los responsables públicos (International, Rapport 2017-2018, La situation des droits 

humains dans le monde, 2018). Las principales víctimas de estas violaciones de los 

derechos humanos son los niños y las mujeres. Son los primeros en estar afectados 

por la casi ausencia de protección de los civiles, y principalmente víctimas de abusos 

sexuales (Afrique, Soudan du Sud : l’ONU réclame justice après des agressions 

sexuelles massives, 2018), y secuestros (muchos niños son reclutados para 

convertirse en niños soldados) (UNICEF, 2018). 

 

ZONAS DE DESTINO DE REFUGIADOS 

 

La Crisis sur sudanesa generó numerosos desplazamientos internos. Se 

contabiliza con más de 2 millones de desplazados internos (UNCHR, South Sudan 

Situation, 2019). Muchos sures sudaneses también tuvieron que huir hasta otros 

países. La Crisis que afecta a Sudán del sur generó acerca de 2.2 millones de 

refugiados (UNCHR, South Sudan Situation, 2019). Las principales zonas de destino 
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de esas personas son países fronterizos. Así, con respecto al número de sur 

sudaneses acogidos, encontramos a: Uganda (con 854.859 refugiados), Sudán (con 

810.155 refugiados), Etiopia (con 318.909 refugiados), Kenia (con 119.445 refugiados) 

y la República Democrática del Congo (con 98.691 refugiados) (UNCHR, South Sudan 

Situation). 

Estos datos pueden explicarse por diversos motivos. La gran mayoría de los 

refugiados sur sudaneses no planifican su salida del país. Huyen situaciones de 

violencia extrema, o de difícil acceso a la alimentación. Además, la gran mayoría de 

los refugiados casi no tienen recursos. De allí, no tienen capacidad para organizar su 

salida hasta zonas más lejanas. A eso se suma la situación climática y geográfica de 

la región, bastante afectada por sequías o altas precipitaciones, lo que impide, en 

muchos casos, ir más lejos. Por otro lado, la situación de las infraestructuras podría 

explicar en una medida más o menos importante que las principales zonas de destino 

de los refugiados sur sudaneses sean países fronterizos (Afrique, 2019). En efecto, 

dicha situación, además de otras consideraciones, no facilita, sino que impide la 

elección de otras zonas de destino. Por fin, el elemento que a lo mejor explicaría lo 

más estos datos es la gestión política de la Crisis por parte de estos países fronterizos. 

Para ilustrar este propósito, podemos mencionar el ejemplo de Uganda, que se 

comprometió de forma muy importante en la acogida de refugiados procedentes de 

países de la región, y, sobre todo, de Sudán del Sur (UNCHR, Alto Comisionado elogia 

el compromiso de Uganda con las personas refugiadas, 2017). Este proceso empezó 

en el año 2016, con la firma de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y 

los Migrantes, y se manifiesta por una apertura total de las fronteras, la otorgación del 

estatuto de refugiados sin requisitos previos para las personas originarias de Sudán 

del Sur (International, 2018), así que la puesta en marcha de políticas inclusivas 

(UNCHR, ACNUR expresa su agradecimiento a Uganda y pide más solidaridad para 

la respuesta a los refugiados en el país, 2019) (MSF, 2017). Esta posición, que 

presenta muchos aspectos positivos, desde diversos puntos de vista, también tiene 

su vertiente negativa. En efecto, ahora, muchos de estos países se enfrentan a altas 

dificultades para gestionar estos flujos de refugiados, ya que alcanzaron sus límites en 

términos de acogida de refugiados. Por ello, se ha de multiplicar los esfuerzos, sobre 
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todo en términos de apoyo financiero y técnico, para garantizar políticas de acogida 

dignas y eficaces, y poner fin a una situación que nos llevar a constatar que, 

“Lamentablemente, la hospitalidad de los países de acogida no está adecuadamente 

compensada por las contribuciones financieras” (UNCHR, Alto Comisionado elogia el 

compromiso de Uganda con las personas refugiadas, 2017). 

 

GESTIÓN DE LA CRISIS: PROBLEMÁTICAS 

 

La gestión de la Crisis de refugiados que afecta a Sudán del Sur aparece muy 

compleja. Se enfrenta a numerosas problemáticas, tanto de orden técnico como 

práctico. Nos interesamos aquí a algunas de estas problemáticas - las que tienen 

mayor impacto sobre la población civil, y que más ilustran la situación y las dificultades 

a las que se enfrenta la gestión de la Crisis. Se trata primero de la situación en los 

campos de refugiados. Por un lado, la situación sanitaria en dichos campos aparece 

muy preocupante, y la ayuda sanitaria tiene que hacer frente a un número importante 

de enfermedades: malaria, VIH, tuberculosis, hepatitis, intentos de suicidios, etc. 

(Fronteras, 2018). Esta situación está bastante relacionada con otra, sobre la cual se 

tiene mucho menos impacto: la situación geográfica y climática del país. En efecto, lo 

fenómenos de sequía - dificultando el acceso a una alimentación suficiente - o de 

inundaciones, tienen una alta influencia, entre otros, sobre la situación sanitaria en los 

campos de refugiados - favoreciendo las epidemias. Además, estos fenómenos 

dificultan la puesta en marcha de la ayuda humanitaria, así que el acceso a los 

servicios públicos. Y, de manera aún más perversa, generan nuevos flujos de 

migrantes (UNCHR, Inundaciones sin precedentes en Sudán del Sur afectan a miles 

de personas refugiadas y población local, 2019) (UNHCR, Comentario de Andrew 

Harper, nuevo Asesor Especial de ACNUR sobre Acción Climática, presente en la 

Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, COP25, en Madrid, 2019). Por otro 

lado, la situación de violencia extrema que conoce el país representa un freno muy 

relevante para una gestión eficaz de la Crisis. Esta situación impide, en muchos casos, 

el acceso humanitario. Eso se debe sobre todo a la baja protección del personal 

humanitario (ACNHUR, 2019), así que de los recursos materiales (principalmente 
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alimentos) destinados a los refugiados y desplazados (International, Soudan du Sud 

2017/2018, 2019). 

Los vemos, la gestión de la Crisis de refugiados que afecta a Sudán del Sur se 

enfrenta a amplias dificultades. Eso impide, en muchos casos, que se haga efectivo 

el apoyo a los refugiados y la implementación de la ayuda humanitaria, mientras que 

Sudán del Sur se haya comprometido en este sentido, asegurando su intención de 

favorecer el acceso a la ayuda humanitaria, y ratificando la Convención de Kampala 

(Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los Desplazados 

Internos en África), en junio de 2019. 

 

RECURSOS 

 

El financiamiento de la gestión de la Crisis de refugiados que afecta a Sudán 

del sur también aparece como una de las principales problemáticas a las que se 

enfrenta. Faltan recursos para una gestión eficaz y sostenible - sobre todo en cuanto a 

temas de educación, salud y alimentación (UNCHR, Urgence Soudan du Sud, 2019). 

La ACNUR consagró 458.510.377 de dólares a la gestión de la Crisis de refugiados sur 

sudanesa. Para ello, pudo contar, sobre todo, con la “participación voluntaria de 

gobiernos, instituciones intergubernamentales, empresas privadas e individuos” 

(UNCHR, Los donantes comprometen 1.200 millones al ACNUR para la protección de 

refugiados y los programas humanitarios, 2019). Sin embargo, estas cifras están 

bastante lejos de los 1.365.963.860 de dólares requeridos. Sin embargo, se ha de 

mencionar que los donantes manifestaron su compromiso en incrementar el apoyo 

financiero para la gestión de la Crisis. Eso se refleja en los objetivos del Foro Mundial 

sobre los refugiados, que tuvo lugar a partir del día 16 de diciembre (UNCHR, 

Emergencia en Sudán del Sur, 2019). La ACNUR también dispone de un presupuesto 

específico en el marco de un plan de intervención, que se articula alrededor de cuatro 

pilares: programa para los refugiados, programa para los apátridas, proyectos de 

reintegración, y proyectos para los desplazados. Este presupuesto representaba 152.2 

millones de dólares para el año 2019, y debería alcanzar 177 millones de dólares para 

el año 2020 (UNCHR, Budgets and Expenditure for South Sudan, 2019). Los 
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principales países participando en esta iniciativa son: Estados Unidos, Japón, Corea 

del Sur, Dinamarca, Naciones Unidas y la Unión Europea. Además del carácter 

bastante bajo de los recursos consagrados, otra crítica que se podría hacer acerca de 

este presupuesto tiene que ver con su evolución. En efecto, la evolución de este 

presupuesto siempre fue decreciente a lo largo del tiempo, y pasó de 414 millones de 

dólares en 2015, a 152 millones de dólares en 2019. Podemos aquí destacar que la 

AOD también representa una fuente importante de recursos para la gestión de la 

Crisis. Representaba 1.7 mil millones de dólares para el año 2019. También es el caso 

de otros programas, que no tienen directamente como objetivo el apoyo a los 

refugiados, pero que participan de forma relevante en la gestión de la Crisis. Podemos 

aquí mencionar el ejemplo del Programa Mundial de alimentos que asistía a acerca 

de 5.3 millones de personas en Sudán del sur en 2018 (WFP, 2018). 

 

PERSPECTIVAS 

 

Lo vemos, la Crisis de refugiados que afecta a Sudán del sur presenta amplias 

dificultades. Fue generada por conflictos muy complejos, que llevaron a un contexto 

de extrema violencia, generalizada a todo el país. Además, tiene que enfrentarse a 

diversas problemáticas, tanto de orden técnico como practico. El principal reto de la 

Crisis de refugiados sur sudanesa consiste en reunir los recursos necesarios para 

garantizar una ayuda humanitaria eficaz. Por otro lado, y desde una perspectiva en el 

medio y largo plazo, la gestión de la Crisis que conoce Sudán del sur no encontrará 

ninguna solución que no sea política. La Crisis de refugiados llama la puesta en 

marcha efectiva de un acuerdo de paz, para llegar a la estabilidad política. En este 

proceso tendrán que participar los millones de desplazados y refugiados sur 

sudaneses, a riesgo de que se repitan los conflictos (UNHCR, Los refugiados deben 

participar en la puesta en marcha del acuerdo de paz para garantizar un futuro más 

sólido para Sudán del Sur, 2019). 

 

LAS IMPLICACIONES DEL TEMA ELEGIDO EN EL ÁMBITO DE LA 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
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Después de seguidas guerras, de independencia y civiles en la región, hacen 

del Sudán del sur uno de los países más pobres del mundo. Sumado a eso, la crisis 

de desplazados, refugiados y de hambre, convierte el escenario en preocupante, 

siendo que por todo que ha pasado el nuevo país, el gobierno no tiene capacidad de 

mediación o resolución de dichos problemas, tampoco de los conflictos, facto visible en 

las celebraciones de acuerdos de paz, que no fueron cumplidos, además de carecer 

de toda infraestructura, el país necesita por tanto de gobernabilidad. Así siendo, el 

papel de la Cooperación Internacional al Desarrollo es imprescindible en ese contexto, 

sea en la recaudación de fondos para construcción de proyectos básicos para 

constituir un país, sea en la mediación y planteamiento de los acuerdos de Paz entre 

las partes disidentes, y principalmente en la creación de un ambiente futuro que 

permita que los locales puedan construir su propia historia como nación, permitiendo 

gobernabilidad y democracia, sin que sea necesaria intervención externa, con un país 

donde se permita el diálogo inclusivo y la promoción de una paz duradera y 

responsable. 

Debido, primero, a la amplitud de los recursos necesarios y al número de 

personas y países afectados, la Cooperación Internacional para el Desarrollo tendrá 

que desempañar un papel fundamental en esta reconstrucción. El número de 

problemáticas, su diversidad, y las múltiples respuestas que se tendrán que dar 

también aparecen como factores claves en este sentido. 
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PARADIPLOMACIA COMO FERRAMENTA PARA DESENVOLVIMENTO DAS 

CIDADES-GÊMEAS DA FRONTEIRA BRASILEIRA 

 
Deise Baumgratz162 

Petterson Guerlandi163 

 
Resumo: 
O artigo a seguir analisa as condições de desenvolvimento das cidades de fronteiras, 
numa perspectiva comparativa à média nacional de indicadores como mortalidade 
infantil, renda, educação, esgotamento sanitário e IDH. A hipótese apresentada é de 
que as cidades fronteiriças apresentam indicadores inferiores à média nacional. Na 
sequência é discutido as teorias recentes sobre paradiplomacia, indicando as 
possibilidades de utilizar destes mecanismos para melhorar o desenvolvimento 
sustentável e a cooperação transnacional nas cidades de fronteira. Por fim, apresenta-
se dois estudos de caso de cidades fronteiriças que se utilizam da paradiplomacia 
para promover a integração e o desenvolvimento regional. A metodologia utilizada 
envolve análise de dados secundários, essencialmente do IBGE, análise bibliográfica 
e estudo de caso. Os resultados apontam para a paradiplomacia como alternativa para 
promover o desenvolvimento e a cooperação transfronteiriça. 
 
Palavras-chave: Paradiplomacia; cooperação transfronteiriça; fronteira. 
 
INTRODUÇÃO 

  

O artigo a seguir analisa o panorama das fronteiras brasileiras, comparando 

indicadores de educação, renda, mortalidade, saneamento entre outros, das cidades 

de fronteira no Brasil, com a média nacional. A hipótese apresentada é de que os 

municípios de fronteira apresentam indicadores inferiores à média nacional.  

 A razão para a marginalidade das regiões fronteiriças no processo de 

desenvolvimento nacional, se insere no contexto histórico, onde fronteira foi 

considerada limite divisório entre dois Estados, portanto, foi protegida e securitizada, 

concebida como espaço de segurança nacional e periférica nos processos decisórios 

e nas políticas públicas centrais.  

 
162 Doutoranda em Desenvolvimento Regional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR). Mestre em Sociedade, Cultura e Fronteira da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE). Especialista em Relações Internacionais e pesquisadora do Laboratório de Pesquisa em 
Fronteiras, Estado e Relações Sociais (LAFRONT). 
163 Mestrando em Relações Internacionais - Programa de Pós-Graduação de Relações Internacionais 
da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA. Assistente de Projetos do setor de 
Gestão de Pesquisas e Inovação do Instituto Polo Internacional Iguassu. gherlandi@gmail.com 
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 Houve uma mudança de perspectiva com a ascensão global das discussões 

em torno da integração regional, dentro das Relações Internacionais a paz positiva 

passou a ser almejada, mudando a visão realista conflitiva para uma abertura 

cooperativa e de integração. Nesse contexto surge em 1991 o Mercosul e, 

principalmente a partir dos anos 2000, com uma guinada à esquerda vivenciada na 

América Latina, houve o fortalecimento do bloco e uma tentativa de inclusão das 

fronteiras no processo de desenvolvimento nacional, no caso do Brasil.  

 Destarte, na primeira seção serão discutidos os dados das fronteiras 

brasileiras, com fonte do IBGE, plataforma “cidades”, comparando com os indicadores 

nacionais, representado na Tabela I e nos gráficos subsequentes. Ao longo da 

primeira seção, será realizado um breve apanhado referente às mudanças de políticas 

públicas para as regiões de fronteira.  

 Na segunda seção são apresentados os conceitos tangentes a paradiplomacia, 

bem como sua aplicabilidade em regiões de fronteira. Para tanto, foi feito um debate 

entre conceitos a partir de revisão bibliográfica.  

 Por fim, apresentam-se os estudos de caso sobre o Consórcio Intermunicipal 

de Fronteira (CIF), conformado pelas cidades de Barracão – PR, Bom Jesus do Sul – 

PR, Dionísio Cerqueira – SC e informalmente pelo município de Bernardo de 

Irigoyen/Missiones na Argentina; e o Conselho de Desenvolvimento Trinacional, 

composto por entidades das cidades de Foz do Iguaçu - BR, Ciudad del Este - PY, e 

Puerto Iguazu - AR, como exemplos de aplicação da paradiplomacia no 

desenvolvimento regional transfronteiriço. Observado se, e como, a paradiplomacia 

pode ser conveniente para essas regiões. Os dados utilizados nesta seção são dos 

sites oficiais dos processos de cooperação, assim como de revisão bibliográfica sobre 

o assunto. 

 

FRONTEIRAS BRASILEIRAS, UM PANORAMA GERAL 

 

  Conforme a Constituição Federal de 1988, constitui-se como fronteira o limite 

de 150 km da linha divisória de dois países. Neste contexto, o Brasil apresenta mais 
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de 15 mil quilômetros de fronteira com 10 países, cerca de 30% do território nacional 

está dentro do limite de fronteira (CDIF, 2012. p.6). 

 Historicamente a fronteira marca-se como um espaço estratégico para a 

segurança nacional e, portanto, é severamente protegido. Os governos investem na 

proteção de suas divisas, é frequente a presença do exército e de outras forças de 

Estado para demarcar a soberania e proteção do espaço nacional, conforme ilustrado 

pelo secretário de desenvolvimento Sérgio Castro em 2012 “à região da fronteira, 

historicamente não [é] tratada na perspectiva da aproximação e integração, mas a 

partir da concepção da defesa e do isolamento” (CDIF, 2012.p. 13). 

 Entretanto, após o fim da Guerra Fria, com a queda do muro de Berlim, também 

houve uma queda nos conceitos de separação e militarização das fronteiras, 

lentamente encaminhou-se um movimento global para a integração regional. Foi 

assim que, em 1991, surgiu o Mercado Comum do Sul (Mercosul).  

 Em sua criação, o alinhamento do Mercosul foi essencialmente econômico, 

preservando as bases do neoliberalismo tão presente no contexto latino americano na 

década de 1990, através do Consenso de Washington. Contudo, o passar dos anos, 

transformaram o perfil de cooperação no Mercosul, para uma visão mais abrangente, 

envolvendo fluxo de mercadorias, pessoas, profissionais e inclusive a cooperação 

educacional. Essa mudança se acentua a partir dos anos 2000, quando 

concomitantemente, observa-se uma ascensão de governos de esquerda nos países 

membros, os quais convergem nos objetivos para o bloco, facilitando a integração em 

contextos mais amplos.  

 A marginalidade das fronteiras nacionais, no sentido de estar na margem 

geográfica e também política, coloca as regiões de fronteira em situação vulnerável. 

Nosso objetivo nesta seção é analisar os indicadores econômicos, de analfabetismo, 

mortalidade infantil, renda e saúde das cidades de fronteira em comparação com a 

média nacional. Para tanto, elencamos como limitação de pesquisa as cidades 

gêmeas, de acordo com a definição do Ministério da Integração na Portaria No - 125, 

DE 21 DE MARÇO DE 2014164. 

 
164 Serão considerados cidades-gêmeas os municípios cortados pela linha de fronteira, seja essa seca 
ou fluvial, articulada ou não por obra de infraestrutura, que apresentem grande potencial de integração 
econômica e cultural, podendo ou não apresentar uma conurbação ou semi-conurbação com uma 
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 PIB per 
capita 
2017 

IDH 
2010 

Mortal
idade 
Infanti
l 
2017 

Escolari
zação (6 
a 14 
anos) 

população 
Estimada 
em 2020 

salário 
médio 
2018
165 

Rendimento 
mensal de 
até ½ salário 
mínimo (%) 
2018 

Esgota
mento 
sanitári
o 
adequa
do 
2010 

Nacional 31.833,50 0,726 12,35 99,7 211.755.692 2,63 30 88,29 

Bonfim 22.359,75 0,626 31,83 91,9 12.557 1,7 47,7 35,9 

Pacaraima 13.880,70 0,650 39,47 93 18.913 1,8 46,5 21,4 

Aceguá 55.081,87 0,687   20,41  93,9 4394 2,5  36,3 82,2 

Barra do Quaraí 47.852,46 0,662  18,87  97,7 4227 1,9 41,3 66,3 

Chuí 37.264,87 0,706 27,73 97,7 6770 1,8 35 83,4 

Itaqui 34.314,16 0,713 18,15 98,7 37489 2,3 35,7 68,5 

Jaguarão 25.658,02 0,707 24,62 97,1 26500 2,1 32,8 61,9 

Porto Xavier 14.556,10  0,723 8,7 99,5 10.194 2,1 35 49,3 

Quaraí 18.918,34 0,704 24,69 99,4 22607 1,8 34,6 85,7 

Santana do 
Livramento 

31.288,14 0,727 15,47 97,6 76321 2,2 33,9 79,5 

Sao Borja 28.405,45 0,736 10,94 97,5 60019 2,2 37 62,2 

Uruguaiana 21.633,17 0,744 12,26 97,6 126.866 2,2 35,6 81,2 

Dionísio 
Cerqueira 

25.916,36 0,706 9,48 96,6 15.545 2,0 36,3 41,2 

Porto Mauá 21.436,67 0,698 55,56 100 2352 2,5 37 54 

Barracão 22.298,89 0,706 6,71 95,3 10312 1,9 34,2 52,9 

 
localidade do país vizinho, assim como manifestações "condensadas" dos problemas característicos 
da fronteira, que aí adquirem maior densidade, com efeitos diretos sobre o desenvolvimento regional e 
a cidadania. Art. 2º Não serão consideradas cidades-gêmeas aquelas que apresentem, 
individualmente, população inferior a 2.000 (dois mil) habitantes (BRASIL, 2014, p.45), disponível em: 
//pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=45&data=24/03/2014. Acesso 
em 08/10/2020 
165 Dado obtido pelo rendimento médio nacional em 2010 (1345) dividido pelo salário da época 
R$510,00 
fonte:http://prattein.com.br/home/images/stories/Direitos_da_Criana_e_do_Adolescente/resultados_g
erais_amostra.pdf 
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Santo Antônio do 
Sudoeste 

25.160,40 0,671 3,27 96,6 20.261 1,8 36,2 74,4 

Foz do Iguaçu 50.9990,8
9 

0,751 12,04 96,4 258248 2,8 33,4 75,3 

Guaíra 26.591,39 0,724 14,11 95,9 33310 2,2 33 51 

Bela Vista 21.192,63 0,698 20,55 96 24735 2,1 40,6 22,7 

Corumbá 26.107,73 0,700 17,48 94,7 112058 2,8 37,6 19,3 

Mundo Novo 25.597,35 0,686 20,34 97 18473 2,1 32,3 1,1 

Paranhos 11.524 0,588 21,2 91,6 14404 2,2 46,6 1,4 

Ponta Porã 29.484,92 0,701 11,72 96,9 93937 2,2 38,1 22,4 

Coronel 
Sapucaia 

12.840,71 0,589 18,29 84 15352 1,8 46 32,2 

Porto Murtinho 19.037,10 0,666 7,84 94,1 17298 2,5 40,4 84,4 

Assis Brasil 13.132,06 0,588 8,03 85,1 7534 2,2 47,1 23,1 

Brasiléia 15.663,67 0,614 17,54 90,2 26702 1,8 45 28,4 

Epitaciolândia  25.139,04 0,653 10,31 93,7 18696 1,6 42,9 21,4 

Santa Rosa do 
Purus 

11.439,99 0,517 25,25 63,8 6717 2,1 48,3 2,5 

Cácere 19.896,86 0,708 16,59 97,8 94861 3,3 37,7 59,6 

Oiapoque  15.462,09 0,658 25,13 96 27906 1,8 42,5 24,8 

Guajará-Mirim 16.955,80 0,657 21,38 93,1 46556 2,0 41,4 20,5 

Tabatinga  7.255,96 0,616 22,93 91,2 67182 2,0 48,2 21,6 

 
 

 Fitando os dados disponíveis, identificamos variação expressiva entre as 

cidades de fronteira em comparação com a média nacional, quando observamos o 

salário médio, com exceção de Foz do Iguaçu, Cáceres e Corumbá, as demais 

cidades estão abaixo da média nacional, conforme gráfico 1. 
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Gráfico 1 Salário médio das cidades gêmeas.  
Fonte: Elaboração própria com dados IBGE, 2020. 
 
 

 Entretanto, cabe salientar que este dado por si pode ser um indicador falho, 

uma vez que a distribuição de renda frequentemente é desigual. Em função disso, 

trazemos luz ao indicador referente a porcentagem de pessoas que vivem com até 

meio salário mínimo, neste item todas as cidades gêmeas ficaram acima da média 

nacional, ou seja, uma grande parcela da população vive em situação de 

vulnerabilidade, conforme gráfico 2. 

 
 

 
Gráfico 2 Porcentagem da população que vive com até meio salário mínimo em 2010.  
Fonte: Elaboração própria com dados IBGE, 2020. 
 
 

 No tangente a desenvolvimento, um conceito importante de considerar é o de 

Amartya Sen (2000), ele realiza uma análise crítica do desenvolvimento econômico, 
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alertando para o aumento das desigualdades originados no processo. Do mesmo 

modo, aponta que desenvolvimento deveria ser o processo de ampliação das 

liberdades constitutivas dos indivíduos, tais como acesso a saúde, educação, 

alimentação digna e emprego.  

 De modo geral, o desenvolvimento amplo, como descrito por Sen (2000), é 

limitado nos países periféricos, o caso do Brasil está incluído nesta situação, 

entretanto, quando observamos os dados das cidades de fronteira, é possível notar 

um processo de desenvolvimento aquém do obtido a nível nacional. Ao focar em 

alguns fatores essa diferença é alarmante, que é o caso do indicador de esgotamento 

sanitário adequado, todas as cidades estão abaixo da média nacional, e alguns 

municípios apresentam valores próximo a zero, vejamos o gráfico 3. Ressaltamos a 

diferença conforme a região, o arco sul possui valores melhores se comparados ao 

eixo central e norte do país. 

 
 

  
Gráfico 3 Porcentagem da população com esgotamento sanitário adequado 2010.  
Fonte: Elaboração própria com dados IBGE, 2020. 
 
 

 No âmbito educacional, apenas a cidade de Porto Mauá, possui indicador de 

100% de escolarização na idade de 06 a 14 anos, os outros municípios apresentam 

valores inferiores à média nacional, ainda que próximos. Assis Brasil (85,1%), Coronel 

Sapucaia (84%) e Santa Rosa do Purus (63,8%) são os piores índices entre os dados 

analisados.  
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Gráfico 4 Porcentagem de escolarização na idade de 6 a 14 anos.  
Fonte: Elaboração própria com dados IBGE, 2020. 
 
 

 O índice de mortalidade infantil chama atenção, apesar de haver 11 municípios 

abaixo do nível nacional, outros 20 municípios estão acima e alguns com números 

bem elevados, como Porto Mauá, com 55,56 mortes por 1000 nascidos vivos, um 

contraste com o indicador de educação, onde a cidade atingiu 100% de escolarização.  

 
 

 
Gráfico 5 Mortalidade infantil a cada 1000 nascidos vivos.  
Fonte: elaboração própria, com dados IBGE, 2020. 
  
 

 O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, como reflexo dos outros dados já 

citados é menor à média nacional na maioria dos municípios pesquisados, Foz do 

Iguaçu, Uruguaiana, São Borja e Santana do Livramento estão acima da média. 
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Destaca-se quatro municípios com IDH baixo (menor que 600), Coronel Sapucaia, 

Paranhos, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus. 

 
 

 
Gráfico 6 IDH das cidades gêmeas.  
Fonte: elaboração própria, com dados IBGE, 2020. 
 
 

 Até aqui identificamos o cenário das cidades gêmeas por meio dos dados 

socioeconômicos, evidenciamos que, apesar de algumas cidades possuírem IDH 

ligeiramente superior à média nacional, a maioria dos municípios se encontra abaixo 

da média. Sobressai o fato de alguns lugares possuírem péssimas condições de 

saneamento, assim como uma percentagem elevada de pessoas viverem com menos 

de meio salário mínimo nestas cidades. Isso indica que o processo de 

desenvolvimento das regiões de fronteira serem deficitários se comparadas no nível 

nacional.  

 Os dados apresentados, confirmam a hipótese levantada no início desta seção, 

de que as fronteiras ocupam uma posição marginal, tanto geograficamente, como 

politicamente e no processo de desenvolvimento. As decisões e leis são formuladas 

a nível central, considerando uma pretensa homogeneidade entre as regiões e 

aplicadas a todos os estados, sem considerar as particularidades de cada espaço. 

 Contudo, durante o governo petista no Brasil, houve um espaço de 

aproximação e de visibilização das fronteiras, o então Ministério da Integração, junto 

com o MEC, solicitaram estudos ao Grupo Retis da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), sobre o panorama de fronteiras. Neste período houve uma série de 

políticas voltadas para o desenvolvimento da faixa de fronteira, através de órgãos 
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criados como o Programa de  desenvolvimento Social da Faixa de Fronteira (PDFF) 

organizado pela  Comissão  permanente para o Desenvolvimento e a Integração da 

Faixa de Fronteira (CDIF). 

 Camilo Pereira Carneiro Filho e Lisa Belmiro Camara (2019), realizam um 

estudo com o mapeamento das “Políticas públicas na faixa de fronteira do Brasil: 

PDFF, CDIF e as políticas de segurança e defesa”, onde elencam as diferentes 

estratégias para promover o desenvolvimento destas regiões periféricas. Essa 

estratégia faz parte, como mencionado brevemente na introdução a essa seção, de 

uma política de Estado que vislumbrava o fortalecimento da integração regional e de 

organismos interestatais e supranacionais como o Mercosul, a partir da interação 

direta do governo central nas regiões fronteiriças. Entretanto, conforme indicado pelos 

dados acima, as ações não foram suficientes para promover o desenvolvimento 

sustentável das fronteiras.  

 Frente a isso, a hipótese que apresentamos neste estudo, é que outra forma 

de promover o desenvolvimento destas regiões seja através da paradiplomacia, 

conceito a ser trabalhado na próxima seção. Deste modo, para finalizar iremos lançar 

luz à algumas práticas de paradiplomacia em municípios específicos para demonstrar 

como a cooperação transfronteiriça e a paradiplomacia podem contribuir para o 

desenvolvimento regional fronteiriço.  

 

PARADIPLOMACIA E FRONTEIRAS 

 

A discussão a respeito da paradiplomacia aparece na academia das relações 

internacionais durante a década de 1980 a partir das contribuições de Ivo Duchacek 

e Panayotis Soldatos. Segundo Aguirre (1999), esses autores, atentos ao aumento do 

envolvimento de governos não-centrais (GNC), principalmente estados federativos, 

passam a conceitualizar a inserção internacional desses atores verificando suas 

relações com a atuação dos governos centrais. 

         Nesse momento, o conceito de paradiplomacia, ainda em fase de formulação, 

conjuntamente com outros conceitos similares, tais como protodiplomacia e 

microdiplomacia, aparecia atrelado à projeção de regiões transfronteiriças que, por 
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serem geograficamente contíguas, passaram a interagir de forma conjunta e 

intencional no plano internacional a fim de se fortalecerem (Aguirre, 1999). Nesse 

sentido, é importante destacar que o conceito, facilmente associado a uma ideia de 

diplomacia paralela a um único Estado, podendo ainda ser interpretado como uma 

diplomacia acessória a diplomacia central, surge mais atrelado às intenções de 

cooperativismo transfronteiriço não-institucionalizado, do que como projeção de 

atores sub-nacionais ou sub-estatais individualmente. 

         Além dessas constatações, é importante dizer que o conceito vai sendo 

delineado de forma a oferecer uma alternativa a ideia de protodiplomacia também 

desenvolvida por Duchacek e Soldatos (1990 apud. Aguirre, 1999) a qual se referiria 

ao posicionamento de regiões subnacionais, podendo ser transfronteiriças ou não, 

almejando estabelecer-se como região soberana. Dessa forma, a paradiplomacia, ao 

contrário, representaria para esses autores o contato direto de governos não-centrais 

com suas contrapartes também não-centrais nas mais diversas áreas a fim de, assim 

como na diplomacia “formal”, estabelecer negociações e implementar acordos 

mútuos. 

         Ainda nessa época, década de 1980, outro autor que se dedicou ao tema foi 

James Der Derian (1987). O teórico desenvolve sua análise a respeito das práticas 

paradiplomáticas por meio da compreensão histórica do que a diplomacia (central, 

formal) representou desde o início das Relações Internacionais: um processo de 

mediação de unidades-estatais afastadas por um contexto internacional 

hobbesiano166 (AGUIRRE, 1999). 

A partir disso, compreendendo a atividade diplomática como uma mediação 

entre realidades mutuamente estranhas em alguma medida, para o autor a 

paradiplomacia poderia significar “qualquer tipo de atividade internacional não 

governamental de atores não-estatais [...] que poderiam ser amplamente rotulados de 

"diplomáticos" porque realmente operam, [...], uma "mediação" entre realidades 

mutuamente "estranhas" ou "alienadas". (AGUIRRE, 1999, p.196-197). Para Der 

Derian,(apud. AGUIRRE, 1999 a etimologia do conceito revela a prática 

 
166 Perspectiva tradicional das teorias Realistas de Relações Internacionais que argumentava que os 
Estados interagiam em um sistema anárquico composto por atores soberanos (os Estados) em um 
estado de guerra de todos contra todos. 
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paradiplomática como uma atividade lateral à diplomacia do governo central, “é uma 

'diplomacia' politicamente 'excêntrica', democraticamente não controlada, privada ou 

corporativa, religiosa ou mediática, estritamente não governamental” (AGUIRRE, 

1999, p. 195) 

 Em contraposição, Noé Conargo (1999), propõe uma definição mais restritiva 

quanto ao ator preponderante da atuação paradiplomática. Para o autor a 

paradiplomacia se refere diretamente ao envolvimento de governos não centrais nas 

relações internacionais: 

 
 
A paradiplomacia pode ser definida como o envolvimento de governos não 
centrais nas relações internacionais por meio do estabelecimento de contatos 
permanentes ou ad hoc com entidades estrangeiras, públicos ou privados, 
com o objetivo de promover questões socioeconômicas ou culturais, bem 
como qualquer outra dimensão estrangeira das suas competências 
constitucionais. (CONARGO, 1999 In KEATING; ALDECOA, 1999, tradução 
nossa). 

 
 

Desse modo, observa-se que, embora o conceito de Conargo seja amplamente 

utilizado, não há consenso sobre a participação governamental ser determinante para 

caracterizar a atuação paradiplomática. Contudo, verifica-se na literatura sobre o tema 

a existência de autores que defendem uma visão ampliada de governo, o que pode 

solucionar essa questão. 

Michael Keating (2001) compreende o conceito de governo como algo a “mais 

do que as estruturas formais do Estado” (KEATING, 2001, p.9, tradução nossa). Para 

ele o governo já incluiu o setor privado e a sociedade civil, atuando em vários níveis 

territoriais de ação, dispensando dessa forma o conceito de governança, normalmente 

utilizado para se referir a sistemas de formulação de políticas que vão além do Estado 

(KEATING, 2001). 

Nessa medida, a visão de governo defendida por Keating, corrobora tanto à 

definição de paradiplomacia defendida por Conargo, que tem como centralidade o 

envolvimento de um governo não-central nas relações internacionais, quanto à 

definição de Der Derian, que trata da pluralidade de entidades que podem se envolver 

com a paradiplomacioa. Além do que, para Keating “A paradiplomacia também se 

caracteriza por um alto grau de envolvimento da sociedade civil e do setor privado. 
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Isso varia de acordo com fatores políticos e institucionais”. (KEATING; ALDECOA; 

1999, p. 9, tradução nossa). 

Diante disso, outro complemento à definição de paradiplomacia que se 

pretende defender neste estudo é a visão de Brian Hocking (1993 apud. AGUIRRE, 

1999) sobre o assunto. Sua principal contribuição para nossa argumentação diz 

respeito à relevância do contexto histórico e político de cada local para a constituição 

de suas práticas paradiplomáticas. 

Para o autor, a paradiplomacia é um neologismo dispensável pois representa 

nada mais que uma dimensão doméstica de um fenômeno tradicional da política 

internacional (a diplomacia), que vem ocorrendo de forma descentralizada em 

decorrência dos processos de globalização que torna cada vez mais complexas as 

relações internacionais (HOCKING, 1993 apud. AGUIRRE, 1999). E é justamente 

devido a esta visão - de que as relações internacionais, cada vez perpassam mais 

pelas localidades e não apenas pelo governo central, representante do Estado – que 

o autor defende que as formas de atuação internacional de cada localidade são 

heterogêneas entre si, pois estão imbricadas em uma rede de interações multinível, 

na qual questões domésticas e internacionais se comunicam e variam conforme os 

contextos em que cada região está inserida. (AGUIRRE, 1999). 

 
 

Os Governos Não-centrais estão localizados em um meio diplomático 
complexo que não reconhece os territórios exclusivos do doméstico e do 
internacional, mas combina os dois de várias maneiras a pedido de uma gama 
de forças localizadas em diferentes níveis políticos. Aqui, a diplomacia 
internacional não é considerada um processo segmentado presidido por 
guardiões indiscutíveis, mas como uma teia de interações com um elenco 
variável de jogadores que irão interagir de maneiras diferentes dependendo 
da questão, de seus interesses e da capacidade de atuar em um ambiente 
político multinível. (HOCKING, 1993, p. 36 apud AGUIRRE, 1999, p. 200, 
tradução nossa). 
 

 

Para o autor, nesse ambiente complexo da política internacional multinível, a 

atuação internacional dos governos não-centrais (GNC) não tem que ser analisada a 

partir de suas relações com os governos centrais, como inicialmente Duchacek (1986 

apud. AGUIRRE, 1999) e Soldatos (1990 apud. AGUIRRE, 1999) trataram o tema. 

Para Hocking (apud. AGUIRRE, 1999) as atividades internacionais dos GNC devem 

ser estudas a partir de suas próprias posições. “No quadro abrangente da diplomacia 
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‘multicamadas’ ou ‘catalítica’ de Hocking, os GNCs são na verdade ‘atores’ totalmente 

internacionais, tão complexos e ‘plurais’ quanto o ‘Estado’ a que pertencem.” 

(AGUIRRE, 1999, p. 201, tradução nossa). 

Nesses termos, em resumo, a interpretação de paradiplomacia utilizada neste 

estudo é: a interação de governos não-centrais – compreendidos aqui como o 

conjunto de entidades que extrapolam as estruturas formais do estado na formulação 

de políticas públicas, incluindo portanto não apenas o setor público, mas podendo 

também conter o setor privado, o terceiro setor e sociedade civil – com atores 

submetidos a jurisdições distintas da sua (provenientes de outro Estado ou economia) 

com o objetivo de promover questões diversas de forma a mediar realidades distintas 

convergentes ou não. Dessa forma, damos sequência ao estudo, verificando como a 

paradiplomacia ocorre nas regiões de fronteira, a fim de verificar seu potencial para o 

desenvolvimento dessas localidades muitas vezes marginalizadas.  

Como viu-se até aqui, as cidades-gêmeas brasileiras, de forma geral, 

apresentam baixos índices de desenvolvimento em comparação a média nacional. As 

dificuldades apresentadas no início deste artigo, muitas vezes, são acompanhadas de 

uma realidade particular às localidades fronteiriças que amplia a quantidade de 

questões a serem abordadas nessas regiões ao se pensar em desenvolvimento, 

quando comparadas a outras localidades. Isso inclui, por exemplo, práticas, legais e 

irregulares, relativas ao trânsito fronteiriço tais como descaminho de mercadorias, 

contrabando e a migração cotidiana - de forma regular ou irregular - de pessoas que 

cruzam os limites internacionais a trabalho, para acessar sistemas de saúde, fazer 

compras, etc.  

Nesse aspecto, é importante destacar que as conurbações urbanas em regiões 

de fronteira ocorrem justamente pela existência dos limites internacionais. São as 

diferenças econômicas, cambiais, e culturais entre os países de fronteira que 

propiciam as trocas e os trânsitos. Se a região de fronteira fosse uma unidade coesa, 

as interações seriam, provavelmente, menos intensas. Devido a essa intensidade das 

interações, na maioria das vezes essas localidades são co-dependentes: os 

trabalhadores de uma cidade, muitas vezes são residentes da cidade vizinha do outro 

país; o comércio local depende do consumo da população da cidade vizinha; o sistema 
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de saúde de uma cidade atende a população do outro país, etc. Assim, se pensarmos 

que o associativismo intermunicipal ocorre normalmente entre cidades pequenas no 

interior dos países, a tendência nessas localidades fronteiriças marginalizadas e co-

dependentes é de associar-se para atingir objetivos de forma mais eficiente.  

Esse tipo de cooperação, por ser realizada entre cidades de países diferentes 

(logo com legislações distintas) e em zona de fronteira, é chamada de cooperação 

descentralizada167 tranfronteiriça (ODDONE, 2008; SAUSI; ODDONE, 2010).  É 

importante comentar esse conceito porque a cooperação e paradiplomacia, apesar de 

caminharem juntas nesses casos, não são a mesma coisa. O que acontece é que, 

para que haja cooperação internacional local, é essencial que cada localidade haja de 

forma paradiplomática, ou seja, buscando se projetar internacionalmente (mesmo que 

a nível local) a fim de mediar interesses ou conflitos a serem sanados com as demais 

localidades. 

Além disso, a paradiplomacia aparece como ferramenta essencial para o 

desenvolvimento de políticas comuns nas regiões de fronteira porque, devido a 

diversos fatores, a institucionalização de processos de cooperação local nem sempre 

ocorre. Assim, por ser caracteristicamente adaptável, relacional e majoritariamente 

informal - haja vista que não há regulamentação prevista no Direito Internacional 

Público e não há consenso entre as legislações dos países sobre a atuação 

internacional das unidades subnacionais (SAUSI; ODDONE, 2010) a paradiplomacia 

figura como uma opção para superar os obstáculos referentes ao desenvolvimento de 

regiões fronteiriças que os governos centrais não logram superar. 

Como citado no início do artigo, a partir da criação do Mercosul e de seus 

avanços ao longo da primeira década do século XXI houveram iniciativas que visaram 

o desenvolvimento e integração das regiões fronteiriças.  A esse respeito, Sausi e 

Oddone (2010), destacam a criação do Grupo Ad Hoc sobre Integração Fronteriça 

(GAHIF) em 2002 e do Grupo de Trabalho de Integração Fronteriça após 2007. 

Também, já há mais de três décadas, ocorrem os Comitês de Integração Fronteiriça, 

 
167 O fato de ser descentralizada remete a atuação direta de entes não-centrais, tais como municípios 
ou estados. Nesse sentido, cidades que não estão na fronteira podem fazer parte de projetos de 
cooperação descentralizada. Já quanto a cooperação transfronteiriça, ela pode ocorrer a partir do 
governo central, como de instâncias locais. Dessa forma, projetos de cooperação descentralizada e 
transfronteiriça são exclusividade de localidades subnacionais fronteiriças.  
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que visam aproximações bilaterais entre cidades de fronteira vizinhas dentro do 

Mercosul (CHIANI, 2019). Além disso, foram institucionalizados pelo Mercosul 

projetos que visaram fortalecer o protagonismo e a cooperação das cidades e outras 

unidades subnacionais (estados, províncias e departamentos) tais como o Fórum 

Consultivo de Municípios, Estados Federados e Províncias e o Mercocidades 

(ODDONE, 2008). Esses espaços podem ser considerados promotores da 

paradiplomacia e da interação entre os governos subnacionais dentro do processo de 

integração regional do Mercosul 

Contudo, como os dados apresentados na primeira seção revelam, essas 

iniciativas não foram capazes de superar as adversidades das regiões fronteiriças. 

Vários fatores podem ser levantados para justificar isso. Porém, nossa principal 

hipótese é de que só por meio de interação local, condizente com a realidade de cada 

localidade será possível o desenvolvimento dessas regiões. 

 

CASOS DE SUCESSO EM COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA 

TRANSFRONTEIRIÇA POR MEIO DA PARADIPLOMACIA 

 

 Como visto até aqui, além de deslocados do processo de desenvolvimento 

nacional, as regiões fronteiriças contam com problemáticas transnacionais comuns e 

nossa argumentação é de que uma alternativa frente a esses problemas é a utilização 

da paradiplomacia, por parte dos governos não-centrais, como ferramenta de 

facilitação para a cooperação regional e internacional respondendo às demandas 

locais. Nesse aspecto, elencamos dois exemplos de utilização da paradiplomacia na 

superação dos obstáculos de cooperação para o desenvolvimento de regiões 

transfronteiriças: o caso do Consórcio Intermunicipal de Fronteiras e do Conselho de 

Desenvolvimento Trinacional. 

 O Consórcio Intermunicipal de Fronteira - CIF, foi constituído em 2009 pelos 

municípios brasileiros de Barracão – PR, Bom Jesus do Sul – PR, Dionísio Cerqueira 

– SC e Bernardo de Irigoyen/Missiones na Argentina. O CIF se caracteriza 

oficialmente como um consórcio público intermunicipal previsto na constituição federal 

brasileira, tendo, em território brasileiro, personalidade jurídica e documentos 
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normativos definidores de sua estrutura (ANDREATTA, 2016). Nessas condições, 

apenas os municípios brasileiros listados anteriormente constam oficialmente no 

consórcio a cidade argentina, ainda que participe ativamente das discussões no 

contexto do CIF, não o integra efetivamente. Isso se dá em função da inexistência de 

mecanismos legais, tanto no Brasil como na Argentina, que permitam a inclusão de 

municípios estrangeiros em consórcios nacionais. 

 Dessa forma, a solução encontrada pela região foi o estabelecimento do 

consórcio oficialmente em apenas um lado da fronteira, mas com a inclusão 

paradiplomática da cidade argentina nas agendas do CIF. Nessa localidade, a 

separação entre os dois países se dá por uma linha imaginária que divide uma rua, 

que hora é Brasil e logo Argentina. Assim, pensar o desenvolvimento apenas de um 

lado do limite internacional é praticamente impossível. 

Não obstante a incompleta formalização da cooperação internacional, ela tem 

mostrado bons resultados e pretensos objetivos nas áreas de educação, saúde, 

desenvolvimento regional, turismo, infraestrutura, entre outras. Um artigo publicado 

em 2016, intitulado “A contribuição dos consórcios públicos intermunicipais para o 

desenvolvimento regional transfronteiriço: atuação do Consórcio Intermunicipal da 

Fronteira” (Henrichs; Silva; Meza, 2016) aponta as principais ações planejadas e 

executadas pelo CIF até 2013, conforme tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1: Ações planejadas 
e executadas pelo CIF. Fonte (HENRICHS; SILVA; MEZA, 2016, p. 20-21). 
 
 

Como se pode observar, os dados da tabela revelam execução de projetos nas 

áreas de educação, incluindo uma escola bilingue; saúde, incluindo atendimento 

hospitalar integrado Paraná/ Santa Catarina/Misiones, promoção da integração 

regional por meio de feiras dos produtores rurais, dentre outros. Além dos itens 

descritos nessa tabela, outro estudo sobre o CIF também de 2016 relata a execução 

do fortalecimento da associação e da cantina de vitivinicultores, bem como da Fábrica 

do Produtor de Bom Jesus do Sul, indicando o comprometimento do CIF com a 

questão de emprego e renda da região (ANDREATTA, 2016).  

Além do CIF, outro exemplo de utilização da paradiplomacia a favor da 

cooperação transfronteiriça é o Conselho de Desenvolvimento Trinacional. Composto 
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por entidades privadas e da sociedade civil das cidades de Foz do Iguaçu (BR), Puerto 

Iguazu (AR) e Ciudad del Este (PY), o CODETRI, como é conhecido, foi proposto em 

2018 no marco do plano de “Avaliação de Vulnerabilidade e estratégias de adaptação 

na região trinacional” relativo a construção de resiliência climática a partir da 

cooperação triangular entre as cidades.  

Apesar desse marco oficial, de acordo com Linda Tayen168, o processo de 

formação da rede que compõe o atual CODETRI é anterior e teve início a partir de 

uma ação estimulada pelo SEBRAE, chamada Fronteiras Cooperativas, que visou a 

aproximação de tomadores de decisão de cidades fronteiras em diversas localidades 

brasileiras. Contudo, é de fato apenas em 2018 que o CODETRI é proposto, a partir 

dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento das três cidades (CODEFOZ, 

CODESPI e CODELESTE).  

Os Conselhos de Desenvolvimento municipais são conselhos deliberativos, 

consultivos e de assessoramento que foram implementados entre 2012 e 2015 pelos 

respectivos municípios da fronteira conforme legislação municipal de cada cidade. O 

primeiro deles foi o de Foz do Iguaçu, que por meio da paradiplomacia influenciou a 

criação dos outros dois conselhos no mesmo modelo. Assim, em 2018, a criação do 

CODETRI foi pensada a partir da confluência dos três conselhos com a ideia inicial de 

se criar “[...]Câmaras Trinacionais, onde poderiam ser elaborados planejamentos 

integrados entre as cidades” (SAKAI; et.al. 2018).  

Na ocasião, o CODETRI foi proposto com as mesmas características dos 

demais conselhos, sendo consultivo e deliberativo. Porém, como ainda não foi 

institucionalizado, o que é deliberado em Assembleia Trinacional, passa 

posteriormente pelos Conselhos Municipais.  

Exemplo de ação propostas pelo CODETRI é o projeto “#AquiCuidamos” 

voltado para a educação ambiental integrada sobre resíduos sólidos na região 

trinacional. Além dele, outras frentes de atuação do Conselho até o momento foram 

reivindicação de representação no Parlasul; a criação de câmaras técnicas de Turismo 

e Logística, além da já existente câmara de Meio Ambiente; e a participação em 

 
168 Informação verbal proferida em apresentação realizada no dia 30/09/2020 durante encontro do 
grupo “Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação Trinacioanal” (NAPI). 
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projetos como o Concurso de Experiências Iguassu - realizado em parceria com o 

projeto Innovact, financiado pela União Europeia. (CIDADES…,2019).  

Observando os dois casos apresentados, verifica-se que apesar de ambos 

fazerem uso da paradiplomacia em seus processos de cooperação e ambos obterem 

êxitos nesse trâmite há uma divergência crucial que corrobora com o argumento de a 

paradiplomacia ser um estilo de mediação muito adaptável. No caso do CIF, os 

principais atores envolvidos são as prefeituras das cidades que se organizaram em 

torno de uma entidade institucionalizada e de forma paradiplomática agregaram o 

município argentino. Porém no caso do CODETRI, os atores da cooperação são os 

Conselhos de Desenvolvimento, compostos pela socidade civil (majoritariamente 

entidades privadas e do terceiro setor) organizados em uma entidade não 

institucionalizada, porém ainda assim deliberativa e operante por sua ordinariedade e 

intenção. 

 

Considerações Finais 

 

Ao longo do estudo visamos apresentar o cenário de baixo desenvolvimento no 

qual se inserem as cidades-gêmeas de fronteira brasileiras e debater a 

paradiplomacia como uma ferramenta viável para a promoção de cooperação 

transfronteiriça visando o desenvolvimento dessas regiões marginalizadas. Na 

primeira seção evidenciamos os baixos índices de desenvolvimento dessas 

localidades em comparação à média nacional e pudemos identificar déficits nas áreas 

de saneamento básico (esgotamento); escolarização; mortalidade infantil e 

rendimento mensal. Os dados corroboram a hipótese inicial de marginalidade dessas 

regiões. 

Dessa forma, na segunda seção realizamos o debate conceitual sobre 

paradiplomacia, pretendendo levantar pontos de convergência entre essa, 

relativamente, recente prática internacional e a possibilidade de utilizá-la como 

ferramenta de promoção do desenvolvimento cooperativo em regiões 

transfronteiriças. Aqui defendemos que a noção de governo sub-nacional deve ser 

entendida de forma ampla, abrangendo não apenas as estruturas formais do Estado 



 

470 

 

representadas pelos poderes públicos municipais, mas também a sociedade civil. 

Além disso, identificamos a paradiplomacia como uma atitude de projeção 

internacional de interesses públicos desses atores sub-nacionais visando a mediação 

de interesses com outros atores, e localizamos essa prática como um mecanismo 

facilitador da cooperação internacional.  

Por fim, trouxemos dois casos de cooperação transfronteiriça com resultados 

de desenvolvimento regional transfronteiriço que ocorreram com base na 

paradiplomacia. De forma a aprofundar a comparação entre os dados apresentados 

na primeira seção e na última, pode-se dizer que faltam dados quantitativos que nos 

permitam verificar a efetividade, ou não, da atuação paradiplomática na superação 

dos obstáculos apresentados. Contudo, as avaliações qualitativas dos casos 

elencados ao final do estudo apontam para o sucesso na implementação de 

mudanças em regiões que apostaram na paradiplomacia nas mesmas esferas 

apresentadas como déficit na primeira parte. 

A questão do saneamento básico e meio ambiente tem sido pauta de 

implementação do projeto “#Aquicuidamos”, e na verdade funcionou como impulso de 

formação do CODETRI. Com relação à escolarização, o CIF é exemplo de cooperação 

regional transfronteiriça pela implementação da escola de fronteira bilíngue, assim 

como na movimentação para instalação de um campus do IFPR, concretizado em 

2015. E quanto a questão de renda o CIF também se apresenta com boas práticas ao 

promover o fortalecimento de cooperativas de produtores locais. 

Deste modo, evidenciamos como a paradiplomacia pode ser estratégia 

importante para promover o desenvolvimento sustentável de cidades fronteiriças 

indepentemete de institucionalização formal desses processos. 
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A PARADIPLOMACIA DAS REGIÕES TRANSFRONTEIRIÇAS: 

O CASO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE FRONTEIRAS (CIF) 

 
Suellen Mayara Péres de Oliveira169 

Josiane Ferreira de Souza 170 

 
Resumo: 
 
O artigo apresenta uma breve revisão bibliográfica das experiências das cidades de 
fronteira, que atuam institucionalizadas como atores subnacionais no âmbito 
internacional, no contexto de integração e cooperação internacional do MERCOSUL, 
com a finalidade de diagnosticar as práticas de institucionalização paradiplomática 
para territórios transfronteiriços. A metodologia aplicada foi o estudo de caso da 
atuação das cidades brasileiras de Dionísio Cerqueira (SC), Barracão e Bom Jesus 
do Sul (PR), e da cidade argentina de Bernardo de Irigoyen (Província de Misiones), 
através da implantação do Consórcio Intermunicipal da Fronteira (CIF). Em face do 
dinamismo de suas interações fronteiriças internacionais, tornou-se fundamental que 
as cidades de fronteiras elaborem meios e mecanismos, que sustentem suas 
atuações internacionais por meio da Paradiplomacia. 
 
Palavras-chave: Integração regional; cooperação transfronteiriça; paradiplomacia. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As transformações do Sistema Internacional, ocorridas nos finais do século XX 

para o século XXI, trouxeram à cena internacional novos atores, fazendo do campo 

das Relações Internacionais um terreno investigativo fértil para o estudo dessas 

mudanças no desenvolvimento socioeconômico das cidades, de determinado local 

e/ou região. 

A partir disso e dadas as transformações vividas pelo sistema internacional, 

pós queda do muro de Berlim, já vivenciamos a passagem da ordem unilateral 

americana para uma quase constituição multilateral, desencadeado pela ascensão 

chinesa. Não é demais relembrar que sempre que um novo centro econômico se 

consolida no sistema capitalista, uma nova governança começa a ser construída, e 
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com isso tanto as cidades do centro, como da periferia, têm seus papéis 

reconfigurados no Sistema Internacional (ARRIGHI,1996). 

Nas últimas décadas, a China se consolidou como centro produtivo capitalista. 

E o impacto do crescimento chinês na América Latina foi a mudança de visão para um 

projeto regionalista-integracionista mais aberto ao mercado global, aumentando o 

fluxo de trocas comerciais não só com os chineses, mas com toda a Ásia. Esse 

dinamismo econômico se deveu pela valorização das commodities e pela demanda 

aquecida de recursos naturais e energéticos do gigante chinês. 

A pauta de exportação dos países do MERCOSUL para a China não foi além 

de produtos agroindustriais, hidrocarbonetos e outras commodities, no entanto, os 

investimentos chineses diretos nas áreas de infraestrutura e tecnologia pareciam 

propícios para aumentar o desenvolvimento na região e com isso diminuir parte das 

assimetrias regionais. A partir de 2012, a desaceleração da economia chinesa teve 

grandes impactos na região, mas não diminui a dependência da região (MENEZES; 

BRAGATTI, 2020). 

Cada vez que os processos de integração regionais ampliam os níveis de 

cooperação entre os países, ocorre um movimento de reflexão sobre a capacidade de 

concentração de soberania do Estado. Esse tema é matéria central das Relações 

Internacionais, porque torna-se perceptível a não mais centralidade do Estado como 

único ator na cena internacional, o que propõem novos espaços de interação à nível 

internacional, e por conseguinte possibilita também o surgimento de novos atores, 

promovendo uma crítica ao modelo de Estado westfaliano. Isto implica repensar a 

tradicional política externa quanto ao exercício político que envolve o território e a 

população (MARX, 2010; PONT, 2010). 

É a partir dessa virada teórica do campo das Relações Internacionais que 

podemos interpretar a atuação das cidades, ou seja, dos entes não centrais dos 

Estados nas Relações Internacionais. Já que, conforme Marx (2010), o Estado 

redistribui competências de decisão aos seus níveis regionais e locais para atuar 

diante das complexidades sistêmicas. Logo, deve-se pensar as políticas de atuação 

internacional dos atores subnacionais em uma nova composição institucional diante 

desses desafios. 
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No caso do MERCOSUL, esses desafios são ampliados em função da 

dependência econômica com a China (MENEZES; BRAGATTI, 2020), cujo processo 

teve como impacto direto a importância logística de várias regiões de fronteira do 

MERCOSUL, ligadas a cadeia produtiva do agronegócio. Esse é um vetor 

macroeconômico de pressão por internacionalização que não pode ser esquecido nas 

análises paradiplomáticas. 

A Paradiplomacia, como campo de saber científico e prático da atuação dos 

atores locais internacionais, serve de arranjo institucional para que as cidades e 

estados promovam o reconhecimento de suas ações internacionais, diante de 

oportunidades e ameaças geopolíticas. É a partir desse lugar epistêmico que 

pretendemos ver as cidades dentro do MERCOSUL e como elas estão se adaptando 

à nível internacional, especialmente as cidades transfronteiriças. Nossa questão 

principal é: que tipo de Paradiplomacia vem sendo normatizada pelas cidades no 

âmbito do MERCOSUL. Por isso escolhemos como estudo de caso o Consórcio 

Intermunicipal da Fronteira (CIF), porque dentro do MERCOSUL são essas as cidades 

que mais práticas paradiplomáticas institucionalizaram para facilitar a integração 

regional. 

Muitas são as cidades mercosulinas que estão internacionalizadas e que 

possuem escritórios de Paradiplomacia institucionalizados, tais como Porto Alegre, 

Belo Horizonte, São Paulo, Rosário, Córdoba, como exemplos (BANZATTO, 2017; 

GOMES, 2017). No entanto, muitas delas não tem como prioridade a integração 

regional, porque não são cidades de fronteira, e muitas dessas cidades se 

institucionalizaram pela necessidade de se adaptar às demandas externas à região 

do MERCOSUL, tal como o caso da cidade do Rio de Janeiro, em função da Copa do 

Mundo (2014) e dos Jogos Olímpicos (2016) (JESUS, 2017). Ou como as cidades da 

bacia amazônica em função dos investimentos internacionais para a preservação da 

floresta (MOREIRA, 2013). Com esses casos, podemos afirmar que no campo da 

Paradiplomacia as cidades de fronteira dos blocos regionais possuem uma agenda de 

integração diferente, porque atuam em um território transfronteiriço (ODDONE, 2016). 

Pela associação com esses temas, também iremos discutir os conceitos de 

Paradiplomacia e as categorias: de integração regional, assim como a cooperação 
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descentralizada e transfronteiriça. A partir disso, podem ser detectadas e 

exemplificadas as experiências da fronteira através do Consórcio Intermunicipal da 

Fronteira (CIF) e outras iniciativas que envolvem a região. Por fim, através dessas 

ações, será possível identificar o que envolve as relações entre as cidades de fronteira 

diante de uma perspectiva paradiplomática. 

 

A INTEGRAÇÃO REGIONAL E A COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA PARA 

FOMENTAR A PARADIPLOMACIA 

 

Quanto aos aspectos econômicos, políticos e sociais da Integração Regional, 

a América Latina é marcada por regionalismos que se desenvolveram de diferentes 

formas na região. Por influência da criação da Comunidade Europeia (União Europeia) 

em 1957, diversos países latino-americanos demonstraram entusiasmo pela formação 

de blocos regionais a fim de promover o desenvolvimento pela integração econômica. 

De início, entre os anos 1950 e 1970, a região foi marcada por um regionalismo 

“fechado”, tendo como maior interesse as questões econômicas, ocorrendo a busca 

pela industrialização por substituição das importações (ISI) a fim de não depender 

somente da exportação de bens primários e também para combater o crescimento 

desigual entre os países industrializados, produtores de manufaturas, e os países 

exportadores de matérias-primas (OLIVEIRA, 2014). 

A partir dos anos 1990, reconhecidas as capacidades da região através da 

integração, busca-se então um regionalismo “aberto”, com a quebra de barreiras 

protecionistas para uma maior inserção internacional, a fim de aumentar as 

exportações, atrair parcerias e investimentos com países terceiros para a região. 

Buscando um projeto integracionista mais profundo, reconheceu-se a necessidade de 

continuar a industrialização por substituição das importações (ISI) e a projeção 

internacional pela expansão econômica dada pela abertura mundial dos mercados, 

especialmente junto à região Ásia Pacífico (OLIVEIRA, 2014). 

Com o novo regionalismo, fizeram-se necessárias reformas estruturais para o 

progresso técnico e para a abertura das economias. Os documentos trazidos pela 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) evidenciam que a 
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busca por esse novo regionalismo potencializaria a troca mútua de avanços 

tecnológicos, investimentos, uso de infraestruturas, informações técnicas, por 

exemplo (OLIVEIRA, 2014). Ainda considerando Oliveira (2014), a autora destaca a 

presença do Estado assumindo um novo papel pela mudança de foco no processo de 

integração, a fim de implementar novas estruturas para os mais diferentes atores, 

muito mais abertos ao cenário mundial. 

 
 

(...) o Estado passa a desempenhar papel diferente daquele que se ocupou 
no antigo regionalismo, quando era responsável pela implementação das 
políticas para o desenvolvimento da América Latina. Nesta fase atual, 
segundo o relatório da CEPAL, ele passa a exercer a função de gerar 
estruturas flexíveis de coordenação empresarial, a fim de facilitar a 
intermediação da transferência de tecnologia, a criação de redes de 
informação e abertura de canais ou foros de intercâmbio (OLIVEIRA, 
2014:15). 

 
 

As instituições integracionistas tornaram-se necessárias para facilitar uma 

maior conectividade entre os países para o desenvolvimento territorial, o comércio 

internacional e para resolver suas assimetrias. Como parte disso, vale ter em 

consideração a experiência do MERCOSUL na busca de estratégias de integração 

regional e cooperação transfronteiriça, através dos mecanismos criados pelo bloco. 

O MERCOSUL, desde sua origem em meados dos anos 1990, buscou sua 

institucionalização com temas pertinentes à cooperação econômica, política, social e 

cultural ao promover o desenvolvimento e o bem-estar regional. E com a iniciativa de 

integrar e conhecer bem mais as necessidades da região, tornava-se importante 

averiguar as demandas presentes nas fronteiras entre os países, como também de 

quem as compõem, ou seja, as demandas dos governos locais. De acordo com 

Andreatta: 

 
 

A integração viabilizada pelo MERCOSUL levou necessariamente a 
transformações territoriais, econômicas, sociais e culturais. Assim, “a 
integração física”, dos territórios nacionais conectados fisicamente 
constituíram políticas distintas e unidades físicas organizadas sob uma lógica 
nacional. O espaço estratégico de Fronteiras, ganhou atenção a partir do 
quadro de evolução do processo de integração do MERCOSUL, excluindo o 
valor da pobreza e de crise, a falta de serviços básicos, o isolamento, que 
nas últimas duas décadas é incorporado em novos processos internos 
(regionalização, prestação de instituições regionais, novas políticas sociais) 
e externa (cooperação que busca incentivos para o desenvolvimento 
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territorial) que facilitam o estabelecimento com agenda positiva esta nova e 
efetiva forma de integração (ANDREATTA, 2016:45-46). 

 
 

Para essas novas experiências, o bloco precisou ampliar a capacidade dos 

atores subnacionais à nível internacional através de canais de participação cidadã e 

regional. A criação da Rede Mercocidades, em 1995, visava a discussão e realização 

de ações de interesse local para repercutir internacionalmente, a fim de concretizar 

demandas econômicas e sociais das cidades envolvidas, valendo da representação 

na estrutura jurídico-administrativa do MERCOSUL. Para a condição legal, em 2004, 

o bloco passou a contar com o Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, 

Províncias e Departamentos do MERCOSUL (FCCR), pertencente ao Grupo Mercado 

Comum (GMC), onde buscava-se “estimular o diálogo e a cooperação entre as 

autoridades locais, tendo competência para propor medidas de coordenação de 

políticas para a promoção do bem-estar dos habitantes da região e formular 

recomendações ao GMC” (GOMES, 2017:8). 

São relevantes também o Fundo para Convergência Estrutural e 

Fortalecimento da Estrutura Institucional do MERCOSUL (FOCEM) e o Grupo Ad Hoc 

de Integração Fronteiriça (GAHIF) do MERCOSUL. Através desses órgãos, é possível 

a criação de projetos de desenvolvimento local e regional através das demandas das 

cidades, ressaltando aqui, como fator essencial por ser tratado no próximo capítulo, a 

cooperação através da criação de consórcios públicos e legislações entre as cidades 

da fronteira (GOMES, 2017; ANDREATTA, 2016). 

Gomes (2017) cita a necessidade de criar espaços autônomos aos entes 

subnacionais já que muitas competências normativas e de decisão ainda estão 

atreladas ao parecer dos Estados centrais do bloco, onde se tornam reduzidos os 

impactos das decisões ainda mais nas singularidades de temas como nos espaços de 

fronteira. Diante disso, buscando tornar relevante as experiências concretizadas, 

Oddone ressalta que: 

 
 

La cooperación internacional ha aumentado la capacidad negociadora de las 
instituciones subnacionales modificando, aunque sea en forma parcial, el 
equilibrio de fuerzas entre los intereses considerados pro asociacionistas o 
pro integracionistas y los rígidos intereses “nacionalistas” de los países de 
América Latina. La agenda de la cooperación transfronteriza basada en 
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issues systems como la seguridad democrática, la protección del medio 
ambiente, la promoción de cadenas productivas, etc., ha permitido la 
participación de los gobiernos nacionales en la agenda de integración (macro 
integración) y ha estimulado la acción de los gobiernos subnacionales (micro 
integración). Estos procesos muestran la necesidad de avanzar sobre la 
integración regional fortaleciendo los territorios subnacionales (ODDONE, 
2013:15). 

 
 

Pensar o desenvolvimento e a relação dos Estados em outros níveis, através 

da cooperação internacional e da maior presença de atores subnacionais reconfigura 

as relações locais, regionais e de fronteira, por isso a abordagem da Paradiplomacia 

se torna necessária para interpretar e aprofundar tais fatos. 

As cidades cada vez mais inseridas no âmbito internacional, seja pela 

internacionalização ou condicionadas pelo encontro de fronteiras entre países, a fim 

de suprir o não alcance do Estado central em determinados assuntos, desencadeiam 

o fenômeno paradiplomático. Quanto ao conceito de Paradiplomacia, esta pode ser 

definida como: 

 
 

(…) la participación de los gobiernos no centrales en las relaciones 
internacionales, a través del establecimiento de contactos permanentes o ad 
hoc con entidades públicas o privadas extranjeras, con el propósito de 
promover diversos aspectos socioeconómicos o culturales, así como 
cualquier otra dimensión exterior de sus propias competencias 
constitucionales (CORNAGO, 2001:56). 

 
 

Com respeito à Paradiplomacia, essa é a forma de representar como se dão as 

ações das entidades subnacionais nos referidos processos e relacionamentos de 

integração e cooperação, ou seja, a se pensar uma nova lógica de exercício 

internacional e de política externa. Percebe-se ainda que a Paradiplomacia pode 

ocorrer de forma profunda ou não, ou seja, possuir um caráter desigual, a depender 

da descentralização do Estado ao das responsabilidades políticas que possuem os 

entes não centrais (Estados, províncias, municípios, por exemplo). Ribeiro afirma que: 

 
 

(...) alguns governos subnacionais teriam uma política externa no sentido de 
um plano concebido e articulado, e não apenas uma simples prática, 
elaborando deliberadamente uma estratégia destinada a alcançar seus 
objetivos além das fronteiras estatais e desenvolvendo instrumentos e 
estruturas institucionais para fazê-lo. Já outros se limitariam a ter uma ação 
externa sem uma estratégia exterior preconcebida e com pouca ou nenhuma 
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coordenação entre as diferentes instâncias do governo subnacional 
(RIBEIRO, 2009:55). 

 
 

Com a Paradiplomacia acontecendo tanto à nível estadual, como municipal, ou 

seja, assumindo diversos níveis de ação, podendo-se identificar assim uma 

Paradiplomacia à nível regional (macrorregião), como à nível municipal (microrregião). 

Diante dessa condição, Ribeiro (2009) expõe que o nível municipal de uma 

macrorregião sofre limitações para concretizar uma Paradiplomacia efetiva, devido à 

temas mais amplos e complexos envolvidos com o processo de decisão do poder 

central, por ser vista como um poder intermediário do governo. 

Nesse sentido a Paradiplomacia à nível municipal se concretiza mais facilmente 

por ter menores demandas (low politics) a serem concretizadas à um nível local de 

tomada de decisões, partindo somente estar em concordância com o poder que 

demanda o Estado central. A autora pretende assim criar categorias para esse tipo de 

atuação local: 

 
 

(...) a macrorregional, quando os atores tratam questões ligadas a 
comunidades que não só contíguas, a qual pode tornar-se politizada, mesmo 
tratando questões de “low-politics” e a microrregional, quando as questões 
tratadas concernem a comunidades que são geograficamente contíguas, 
esta, na maioria das vezes, gerando mínimas controvérsias e podendo ainda 
ser de dois subtipos (transfronteiriça ou fronteiriça, quando a contiguidade 
implica em fronteira comum) (RIBEIRO, 2009:47). 

 
 

No entanto, essas diferenças se misturam em que contextos em que o território 

possui uma formação de sociedade de fronteira mais antiga que a instituição dos 

limites internacionais, pois uma sociedade de fronteira habita um espaço geográfico 

dotado de processos sociais, econômicos e políticos, que ao longo do tempo 

configuram diferentes identidades culturais e se integraram naturalmente. Todas as 

questões tratadas até aqui são demonstradas no estudo de caso do (CIF). 

 

GOVERNANÇA PARADIPLOMÁTICA CONSORCIADA TRANSFRONTEIRIÇA: O 

CASO DO (CIF) 
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Desenhar uma metodologia para analisar uma região integrada, cuja história é 

atualíssima, tem sido um grande desafio não só para essa pesquisa171, como para o 

estudo dos fenômenos da integração regional, por isso optamos pela aplicação do 

estudo de caso como estratégia de pesquisa. A definição técnica do estudo de caso 

é: “uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001:32). 

O estudo de caso apresentado aqui ainda está em construção, pois a pandemia 

impediu a execução da etapa da pesquisa de campo. De modo que os dados 

apresentados foram elaborados por fontes primárias; reunidas nos documentos 

públicos disponibilizados pelo consórcio, e por fontes secundárias; agrupadas por 

livros, artigos, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso. 

Esse estudo de caso é do tipo modelo único, porque só será estudada essa 

região, sem realizar estudo comparado, já que representa uma situação atípica no 

contexto de integração de regiões de fronteiras dentro do MERCOSUL. O motivo pelo 

qual o Consórcio Intermunicipal da Fronteira (CIF) tornou-se singular é sua 

institucionalização, promovida por um movimento endógeno de cooperação 

transfronteiriça, cujas políticas regionais que foram facilitadas pela criação do 

MERCOSUL e do Acordo de Localidades Fronteiriças Vinculadas (ALFV) tiveram 

menos impacto causal que o processo de crescimento urbano das cidades: 

“Entretanto, a história da região não foi moldada pela instituição do MERCOSUL, mas 

sim pela conurbação urbana dinâmica, pelo alto fluxo de cargas e pessoas, sujeitas a 

uma série de pressões externas” (ANDREATTA, 2016:65). Por todos esses motivos 

ele é considerado o primeiro consórcio transfronteiriço do MERCOSUL (ODDONE, 

2016:211). 

Outras regiões de fronteiras do MERCOSUL também possuem essas mesmas 

condições formativas, mas nem todas conseguiram romper as barreiras da 

informalidade para legalizar a gestão integrada do território transfronteiriço. Além de 

 
171 A pesquisa que deu origem a esse artigo é parte do Trabalho de Conclusão do Curso em Relações 
Internacionais e Integração desenvolvido pela graduanda autora. Está associada ao grupo de trabalho 
integrado ao projeto de extensão "Paradiplomacia para Cooperação (Trans)Fronteiriça: fomentando 
políticas de integração para o bem viver", coordenado pelos professores Gustavo Oliveira Vieira e 
Suellen Mayara Péres de Oliveira – UNILA. 
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ser único, o caso do CIF também é revelador dos tipos de soluções que as regiões de 

fronteira podem implementar para superar suas realidades, que são geradas por essa 

condição de limite internacional. Segundo Lia Osório (2010:66): “A posição geográfica 

de proximidade ao país vizinho é um atributo que confere a essas aglomerações forte 

potencial para atuarem como nódulos articuladores de redes locais, regionais, 

nacionais e transnacionais”. 

Como esse caso é do tipo que investiga as soluções implantadas no contexto 

de limite internacional, apresenta-se também a questão do como o CIF tornou-se um 

dos nós articuladores de redes locais, regionais e transnacionais. Nossa hipótese 

principal é de que o consórcio não só foi beneficiado pela cooperação transfronteiriça, 

como também pelo processo de normatização da Paradiplomacia (CORNAGO, 2010), 

podendo assim ser considerado também um caso piloto de região integrada 

paradiplomaticamente. Para verificar essa hipótese utilizaremos como critério de 

análise o roteiro metodológico de avaliação de regiões paradiplomáticas proposto por 

Alexander Kuznetsov: 

 
 

1. Quais são as causas do florescimento das atividades 

paradiplomáticas de uma região examinada? 2. Quais são os 

fundamentos legais da diplomacia constituinte no país de um caso 

subnacional examinado? 3. Qual é o motivo predominante do 

governo de uma região examinada estar envolvido em assuntos 

internacionais? 4. Como a paradiplomacia foi institucionalizada em 

uma região examinada? 5. Qual é a atitude do governo central em 

relação à paradiplomacia de suas entidades constituintes? 6. Quais 

são as consequências da paradiplomacia para o desenvolvimento 

da nação inteira? (tradução nossa) (KUZNETSOV, 2015:24). 

 
 

A começar pela história é preciso recordar que o consórcio intermunicipal de 

fronteiras foi criado em 2009, formado pelas cidades brasileiras do estado do Paraná, 

Barracão e Bom Jesus do Sul, a cidade do estado de Santa Catarina; Dionísio 

Cerqueira e a cidade argentina Bernardo de Irigoyen, Província de Misiones, 

abrigando uma população total de aproximadamente 39.223 mil habitantes 

(HENRICHS; MEZA, 2016). Sabe-se que a origem do consórcio foi induzida através 

de fóruns promovidos pelo Conselho de Desenvolvimento do Sul (ANGNES et al., 

2013), nesse sentido contou com a participação decisiva dos prefeitos da época e 
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suas alianças políticas, que passaram por cima de rivalidades partidárias (ZANDONÁ, 

2019). 

O motivo principal que causou as alianças internacionais da região foi a 

condição de fronteira única que está conformada na região, visto que as cidades de 

Barracão e Dionísio Cerqueira foram disputados pelos estados de Paraná e Santa 

Catarina. Somente em 1916 um acordo colocou fim no conflito e dividiu a cidade de 

Barracão entre os dois estados, separando-as apenas por uma linha divisória seca 

(ANGNES et al., 2013:1175). Portanto, as cidades que hoje são separadas 

formalmente possuem uma história comum e se caracterizam como sociedade de 

fronteira, já que Bom Jesus do Sul situa-se a 9 quilômetros das suas vizinhas. 

Ainda sobre o processo de regionalização, cabe destacar a função estratégica 

exercida pelas cidades para o MERCOSUL, visto que o porto seco situado em Dionísio 

Cerqueira, possui duas aduanas, condição que atrai muitos investimentos: 

 
 
Dionísio Cerqueira possui a única passagem terrestre de Santa 
Catarina para o Mercosul e seu Porto Seco é a principal rota 
interoceânica entre as grandes metrópoles do Mercado Comum, e 
é o ponto mais próximo entre Buenos Aires e São Paulo, 
repercutindo como importante fator de atração em todo o território 
regional. (LINS, 2012 apud CAVATORTA; CALDANA; 
CAMPANHA, 2017:286). 
 
 

Já respondendo à questão número 3 do roteiro metodológico, podemos afirmar 

que a identidade fronteiriça é a matéria principal que motivou tais cidades a se 

envolverem em matérias internacionais, porque sua conurbação urbana envolve 

países e estados diferentes, como aponta Maristela Ferrari: 

 
 
Embora as cidades guardem aspectos particulares, na sua 
conformação urbanística e na linguagem arquitetônica são 
semelhantes entre si, e vistas do espaço aéreo, as cidades 
parecem formar uma única malha urbana, quando na verdade são 
três cidades de países, província, estados e municípios diferentes 
(FERRARI, 2011:386). 
 
 

Então, pode ser considerado que as origens para a criação do CIF são: a 

regionalização, a forte liderança política das cidades em função de ser um porto seco 

importante na América do Sul e sua condição de território transfronteiriço. 
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Em relação ao nível de permissão legal que o CIF tem para aplicar os 

fundamentos legais da Paradiplomacia, destacamos a característica federal das 

constituições brasileiras e argentinas, que permitem que as entidades subnacionais 

façam uso de suas liberdades federais (ODDONE, 2016; VIGEVANI, 2006). Em 

especial merece ser destacado uma ação de descentralização da diplomacia brasileira 

que nasceu em 1997, quando o Ministério de Relações Exteriores criou uma 

Assessoria Especial de Relações Federativas, como uma forma de se adequar aos 

novos fenômenos da Paradiplomacia. Em 2003, ela se transformou em Assessoria de 

Cooperação Internacional Federativa. Além do sentimento de adaptar-se aos novos 

fenômenos internacionais, implicados pelos efeitos da globalização nas cidades e 

estados, o Itamaraty preocupava-se com o tipo de relações externas praticada pelos 

atores locais, pois elas poderiam contradizer as diretrizes da política externa brasileira 

(VIGEVANI, 2006:131). 

A necessidade de controle por parte do Estado brasileiro foi basilar para a 

criação de mecanismos de coordenação para atuação paradiplomática, no entanto 

isso não impediu, nem cerceou as entidades subnacionais de praticá-las. Para 

Vigevani (2006), o principal problema da diplomacia federativa brasileira é coordenar 

as demandas específicas de cada estado, em função das diferenças regionais que 

conformam o território continental do Estado brasileiro. 

Esse não é apenas um problema do Brasil, mas também do MERCOSUL. A 

necessidade de incluir a participação dos municípios no processo de integração 

regional fez com que o bloco fosse criando arranjos institucionais, tal como o 

funcionamento da Rede Mercocidades. Nesse contexto, a definição das cidades 

gêmeas e a criação do ALFV constitui um conjunto de normas, que facilitam a fluidez 

das comunidades integradas de fronteira172. 

Nos termos de legislações que permitem a governança internacional, destaca-

se a criação do consórcio. E aqui temos um evento curioso, porque foi uma lei 

brasileira, pensada originalmente para facilitar a gestão da sua diversidade regional 

interna, que facilitou a governança paradiplomática. O processo de implementação 

 
172 Na pesquisa de campo, um rol de perguntas será aplicado para verificar o funcionamento no território 
do CIF sobre a implantação dos artigos do ALFV. 
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desse caso de integração regional obedeceu aos requisitos da lei brasileira de 

consórcios, que exige um protocolo de intenções, leis municipais regularizando o 

convênio e a aprovação dos estatutos em Assembleia pública (HENRICHS; MEZA, 

2016). A institucionalização se deu de modo formal pelo consórcio e de modo informal 

pela inclusão do município argentino, porque a lei brasileira de consórcios não permite 

a inclusão de ente subnacional estrangeiro. 

Mas não são apenas as leis de criação do consórcio, que garantem a 

manutenção do consenso entre as partes para efetivarem ações em conjunto. Embora 

o consórcio tenha apenas 11 anos, chama atenção a lista de políticas públicas e 

instituições comuns facilitadas pela gestão do grupo. A saber: Parque Turístico 

Ambiental Integrado, patrulha mecanizada, hospital integrado, política integrada de 

reciclagem de resíduos comum, projeto urbanístico integrado e implementação do 

saneamento básico. Na área dos Direitos Humanos chama atenção o fórum da paz 

que é realizado anualmente com o objetivo de conscientizar os cidadãos fronteiriços 

para agenda de Direitos Humanos (CIF, 2020). 

Se observarmos os valores do consórcio: qualidade de vida com excelência na 

educação, turismo, agroecologia e produtos locais; confrontarmos com os projetos 

executados, verificamos que os gestores executaram ações que estavam previstos no 

PPA (Plano Participativo do Território do Consórcio Intermunicipal da Fronteira). Por 

isso, esse documento precisa ser destacado como variável dependente do modelo de 

governança, porque foi a partir dele que os eixos de atuação do consórcio se 

orientaram. Logo, essa lista de resultados é produto do modelo de gestão participativa 

que rege o consórcio, pois o comitê gestor teve como base o PPA, construído com a 

participação cidadã através de plenárias. Vemos assim que o planejamento urbano 

participativo se tornou um dos construtores do consenso integrador entre os atores 

locais. 

Outra variável dependente desses resultados são as parecerias estratégicas 

desenvolvidas com o SEBRAE através dos programas “Líder para o Desenvolvimento 

Regional” e fronteiras cooperativas (CIF, 2020). Segundo Noé Cornago (2010) e 

Daniel Villarruel et al. (2019), para a construção de uma política pública de 

internacionalização é preciso definir o interesse local internacional. No CIF, tanto os 
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interesses dos atores econômicos, quanto da sociedade civil foram não só 

reconhecidos pelo poder público, como também suas demandas acatadas 

formalmente através de planos de governança participativa e de parceira pública-

privada por meio dos projetos do SEBRAE, quem também formou os empresários 

locais (ANGNES et al., 2013; FERRARI, 2011; ANDREATTA, 2016). 

Assim, os interesses locais internacionais foram harmonizados ao longo do 

processo de implantação do consórcio. Quando esses interesses entram em conflitos, 

eles podem acessar os mecanismos de participação democrática que regem o 

consórcio público. Ainda sobre a normatização, cabe destacar que em 2020 a 

Província de Misiones criou a Subsecretaria de Relações Internacionais, o que deve 

facilitar o reconhecimento do consórcio intermunicipal de fronteiras e a futura inclusão 

formal do município argentino. Fato que será oportuno para minimizar a pouca 

margem de atuação formal do intendente de Bernardo de Irigoyen, identificada pelas 

pesquisas de (ANGNES et al., 2013; FERRARI, 2011; ANDREATTA, 2016). 

Por todo o exposto acima, pode ser concluído que o estabelecimento do (CIF) 

e a participação da sua governança em projetos globais e transfronteiriços teve como 

motivação a solução de problemas específicos, como agricultura, desenvolvimento 

sustentável, energia, transporte, etc., como parte do rol de soluções comuns que sua 

sociedade de fronteira necessitava. Nas pesquisas futuras será fundamental 

entrevistar o conjunto de gestores locais, para medir o nível de voluntarismo de suas 

lideranças, com a finalidade de resolver os problemas locais impetrados pelo limite 

internacional de suas cidades. 

Embora essa pesquisa esteja limitada pelo campo de informações das fontes 

secundárias, queríamos esboçar algumas respostas possíveis para os níveis 5 e 6 do 

roteiro de Alexander Kuznetsov, os quais investigam a atitude do governo central em 

relação à Paradiplomacia praticada pelo (CIF) e suas consequências para o 

desenvolvimento dos Estados brasileiros e argentinos. 

Quando o (CIF) começou a ser implantando em 2009, ele era um padrão 

coordenado cooperativo, porque suas ações estavam realizando uma prática de 

relações internacionais alinhada com a Assessoria de Cooperação Internacional 

Federativa. Nos anos em que a direção política do Brasil foi gerida pelo Partido dos 
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Trabalhadores (PT) (2003-2016), não houve rompimento com o princípio de abertismo 

federativo praticado por Fernando Henrique Cardoso, pelo contrário, a prioridade com 

a integração regional latino-americana, especialmente com os vizinhos do 

MERCOSUL foi beneficiada por diversos projetos e iniciativas (AMORIM NETO, 

2011). Na página da presidência da República do Brasil, canal do portal federativo, é 

possível recuperar várias notícias que destacam o CIF, como modelo de cooperação 

entre municípios de fronteiras (BRASIL, 2014). 

Em relação a questão federal no Estado argentino, o país constitui modelo 

histórico na América do Sul, porque as províncias do interior sempre lutaram contra a 

direção centralizadora de Buenos Aires (CHIARAMONTE, 2004). Historicamente, as 

províncias argentinas sempre tiveram muito poder para decidir sobre suas políticas 

locais. Segundo Nahuel Oddone (2016), a Direción de Asuntos Técnicos de Fronteras 

del Ministerio del Interior também não interpôs barreiras as ações do (CIF). 

Nesse sentido podemos concluir, provisoriamente, que a agenda de ações 

internacionais praticadas pelo (CIF) está no padrão de harmonia paralela. Segundo 

Kuznetsov (2015:116), este modelo presume que os governos regionais agem de 

forma independente na arena internacional, de acordo com sua competência, ao 

mesmo tempo que suas ações são harmonizados e não contradizem relações 

exteriores nacionais. 

E não parece que o (CIF) possa evoluir para um padrão desarmonia paralela, 

porque os problemas enfrentados pela região, no contexto pandêmico, demonstram 

que a tomada de decisão na política externa nacional ainda está centralizada no 

Estado nacional, assim a democratização do processo decisório, mesmo no caso de 

governança paradiplomática normatizada, ainda é um desafio para a relação dos 

Estados centrais e seus entes subnacionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De início, vale ressaltar que os principais acontecimentos sobre o tema 

acontecem na mesma época, fins do século XX e virada do século, ou seja, o advento 

da globalização, novos aportes e novos atores nas Relações Internacionais, a 
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importância da integração e da cooperação internacional, a criação do MERCOSUL e 

como ele trouxe novas experiências para além do poder central do Estado, traz a 

necessidade de se repensar o território. Reconhece-se nas Relações Internacionais, 

o surgimento e maior participação de novos atores no sistema internacional, como 

parte de um tempo atualíssimo. 

Diante disso, se tornaram temáticas importantes desde o século XX as relações 

entre países que envolvessem o regionalismo e a integração regional, seja na Europa 

ou na América Latina. Vale, a partir disso, também pensar nas questões que envolvem 

as relações entre fronteiras de diferentes países, envolvidos em uma maior integração 

para levar o desenvolvimento e boas relações para melhorar o local, o regional e o 

global como um todo. Assim como o tema de integração fomenta novas soluções para 

os conflitos na região de fronteira, também vale ter em consideração a atuação de 

forma paradiplomática para contribuir com o desenvolvimento territorial 

transfronteiriço. 

Quanto a isso, deve-se levar em consideração os projetos e ações que são 

realizadas para esse relacionamento de fronteira como forma de configurar o que 

acontece à nível prático. Ao que corresponde analisar a atuação internacional dos 

municípios, é de destaque considerar, em questão teórica e prática, as contribuições 

advindas pela integração regional e pela cooperação transfronteiriça que se estuda e 

se desenvolve na região sul-americana. Estas são determinantes para o 

desenvolvimento da fronteira e da relação à um nível internacional local, quando 

suportado pelos países envolvidos. 

É a partir desses fatores que se torna relevante trazer como potencial 

condicionante da Paradiplomacia, a integração regional e a cooperação 

transfronteiriça estão cada vez mais associados aos temas paradiplomáticos, visando 

primordialmente potencializar o local a partir de uma governança multinível do que se 

apresenta pela entidade subnacional/não central. 

Quanto ao caso do (CIF), pode-se afirmar que ele não é apenas um arranjo de 

cooperação transfronteiriça, mas um modelo de governança paradiplomático da 

região transfronteiriça. Seu funcionamento tem sido propulsor de apelos para que os 

governos centrais do MERCOSUL criem acordos para atender a essa demanda de 
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governança local. Para que o (CIF) trabalhe cada vez mais como uma coordenação 

paradiplomática de harmonia, só falta o estado do Paraná criar uma secretaria de 

relações internacionais, visto que Santa Catarina possui secretaria Executiva de 

Assuntos Internacionais (SAI) e a Província de Misiones criou em 2020, a 

Subsecretaria de Relaciones Internacionales, assim o diálogo no (CIF) e nas outras 

cidades de fronteiras pode ser ainda mais facilitado. 

Juntos esses entes subnacionais poderiam buscar um acordo local, 

semelhante ao (ALFV), a fim de criar um consórcio intermunicipal transfronteiriço, pois 

a capacidade dos consórcios de captarem recursos e gerirem projetos conjuntos seria 

ampliada. Além de facilitar a integração de outras regiões de fronteiras, como por 

exemplo Foz do Iguaçu (BR), Cidade do Leste (PY) e Porto Iguaçu (AR). Então, pela 

demonstração do estudo de caso, pode ser considerado que o (CIF) criou um modelo 

de governança paradiplomático consorciado transfronteiriço, que pode ser replicado 

para outras cidades gêmeas e transfronteiriças. 
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Resumo: 
O Instituto Polo Internacional Iguassu é uma entidade do terceiro setor que desde 
1996 atua de diferentes formas na Região Trinacional do Iguassu. O Poloiguassu, 
como é chamado, nasce a partir da mobilização de empresários dos três países em 
busca de integração das cidades fronteiriças para o desenvolvimento de forma 
conjunta. Reflexo do contexto vivido, o instituto objetiva atuar de diferentes formas 
para o desenvolvimento integrado do turismo na região fronteiriça, o que o aproxima 
da concepção de paradiplomacia. Assim, a pergunta que conduziu essa pesquisa foi: 
como se dá a atuação internacional do Poloiguassu? A partir dela objetiva-se levantar 
e analisar as atividades internacionais do Instituto Polo Iguassu a fim de problematizar 
teoria e prática da paradiplomacia por parte do instituto. Para a execução deste estudo 
utilizamos uma abordagem qualitativa cruzando métodos da história oral e do 
levantamento documental direto e indireto a respeito do histórico de atuação do 
instituto. Com isso, identificou-se que suas atuações internacionais ao longo dos anos 
permitem visualizar a complexidade das relações interinstitucionais fronteiriças e nota-
se nesse contexto o potencial articulador do instituto. Sendo que, nos primeiros anos 
teve uma atuação mais de projeção externa e nos últimos anos mais de mediação (a 
partir da experiência técnica, de captação de recursos e etc), sempre internacional e 
voltada para o turismo, o que se entende diretamente relacionado ao que se concebe 
como paradiplomacia. 
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Este estudo parte da experiência de atuação do Instituto Polo Internacional 

Iguassu (Poloiguassu) na Região Trinacional do Iguassu, entre Brasil, Paraguai e 

Argentina. Entidade do 3º setor que surge em 1996 por meio da articulação de 

lideranças do setor turístico da região, o Poloiguassu tem uma trajetória de atuação 

internacional que remete a sua inicial constituição composta por presidentes advindos 

dos três países que compõem a região. Identificando suas principais atuações para 

esta localidade, acreditamos que o instituto possa ser considerado um ator 

paradiplomático por atuar como mediador e articulador dos interesses coletivos da 

região, bem como por defendê-los em espaços externos à localidade. 

Esse interesse de pesquisa surge de nossa experiência cotidiana que revela 

que, embora não faltem iniciativas e espaços de interação internacional na região, 

falta sistematização de informações sobre esses espaços, bem como sobre quem os 

compõe, como se dão, quais suas agendas, objetivos e resultados. Pensando nisso, 

nos propusemos a identificar esses aspectos partindo inicialmente de um dos atores 

internacionais da região, o Poloiguassu.  

A escolha deveu-se ao fato de os autores deste estudo fazerem parte da 

instituição como colaboradores ou prestadores de serviço. Além do que, atuando na 

região desde 1996, o instituto completará vinte e cinco (25) anos em 2021 e, apesar 

de contar com amplo arquivo, ainda não possuía um levantamento sistemático e 

contextualizado de suas ações, possuindo apenas um mini-currículo institucional.  

Partindo desse recorte, a pergunta que passou a conduzir nossa pesquisa foi: 

como se dá a atuação internacional do Poloiguassu? A partir dela delimitamos nosso 

objetivo como sendo: levantar e analisar as atividades internacionais do Instituto Polo 

Iguassu a fim de problematizar teoria e prática da paradiplomacia por parte do instituto. 

O conceito de paradiplomacia aparece aqui devido a capacidade que tal concepção 

tem em descrever determinadas atividades características da Região Trinacional do 

Iguassu, principalmente no que diz respeito às relações internacionais e a projeção 

internacional da região, bem como sobre a participação de atores não-estatais nesse 

processo.  

Dito isso, para a execução deste estudo utilizamos uma abordagem qualitativa 

cruzando métodos da história oral e do levantamento documental direto e indireto a 
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respeito do histórico de atuação do instituto. Fizemos essa opção visando preencher 

lacunas ora não registradas na documentação, ora não acessadas pela memória da 

entrevistada.  

Para o levantamento bibliográfico, inicialmente foi feita uma pesquisa com a 

palavras “Poloiguassu”; “Polo Iguassu” e “Polo Internacional Iguassu” na plataforma 

Google Acadêmico. Esgotadas as fontes desse buscador, realizou-se a mesma 

pesquisa nos repositórios institucionais da Universidade Federal da Integração Latino-

americana (UNILA) e da Universidade Estadual do Paraná (UNIOESTE). 

Posteriormente ainda serviram como fonte de busca dos mesmos termos os anais dos 

Festivais Internacionais de Turismo (FIT - Festival das Cataratas).  Ao longo da 

pesquisa, após realização da entrevista, também foram feitas buscas no Google 

relativas aos projetos e pessoas mencionadas pela entrevistada. 

Quanto ao levantamento documental, a principal fonte de informações foi o site 

do instituto (poloiguassu.org), bem como o servidor online e o arquivo físico da 

instituição. Tanto o servidor quanto o arquivo são privados, porém como os autores 

do estudo são também funcionários da instituição tiveram acesso autorizado para a 

pesquisa. O método de coleta das informações foi causalístico: realizou-se um 

levantamento geral dos projetos executados ao longo dos anos a partir de um 

documento de referência chamado “mini-currículo institucional” e da seção “nossa 

história” no site do instituto. Nesse sentido, a pesquisa no servidor e nos arquivos 

físicos serviram para verificação de possíveis projetos ou iniciativas que pudessem 

não ter sido informadas nos documentos de referência, bem como para certificação 

das informações constantes naqueles arquivos e na entrevista. 

Por fim, quanto à entrevista realizada, a escolha da entrevistada se deu pela 

facilidade de contato com a mesma e pela identificação dela como uma primeira ponta 

para a rede de contatos que se pretende entrevistar a fim de, posteriormente, 

aprofundar a pesquisa. Além disso, à frente da instituição há 10 anos (primeiramente 

como presidente e atualmente como coordenadora geral) e colaboradora do instituto 

há 14 anos, a escolhida é a pessoa que esteve há mais tempo atuando na entidade. 

Sabíamos dessa informação por conhecê-la pessoalmente e por conta dos registros 

arquivados. Dessa forma, apesar da vontade em entrevistar outros atores, como os 
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sócios-fundadores do instituto e outros associados, acreditamos que ela seria a 

melhor opção diante do tempo para execução do estudo.  

Quanto a análise dos resultados, buscamos realizar uma descrição qualitativa 

dos projetos levantados, identificando a área de inserção do projeto, principais atores 

envolvidos e contexto de execução. Dessa forma, pudemos compor o cenário de 

atuação do Poloiguassu identificando parte de sua rede de trabalho, seus principais 

temas de interesse, e qual papel assumiu em cada ação (gestão técnica, articulação 

política-institucional, ambos etc.).  

 

PARADIPLOMACIA NA TEORIA 

 

Também referida como Diplomacia Descentralizada (Keating, 2001), Pós-

diplomacia (Aguirre, 1999) ou Diplomacia Multinível (Hocking, 1993 apud. Aguirre, 

1999), a paradiplomacia é um conceito em discussão que ganha cada vez mais 

espaço na academia das relações internacionais. Suas origens remetem a década de 

1980 no contexto de ampliação da participação de entes federados no cenário 

internacional. Naquele primeiro momento, o conceito serviu para abordar a projeção 

de regiões transfronteiriças que se articularam a partir dos governos não-centrais 

(GNCs) locais para lançarem-se no plano internacional (Aguirre, 1999).  

Foram Duchacek e Soldatos (apud. Aguirre, 1999) os primeiros a se 

preocuparem com as interações desses novos atores com seus respectivos governos 

centrais, até então detentores exclusivos das atividades diplomáticas. Nesse cenário, 

o conceito de paradiplomacia se definiria pelo contato direto de GNCs com seus 

referentes nas mais diversas áreas a fim de estabelecer acordos mútuos, sem 

necessariamente passar pelo crivo dos governos centrais. 

A partir dessa visão, observa-se que a paradiplomacia surge fortemente 

atrelada às intenções de cooperativismo transfronteiriço, configurada por interações 

locais (entre as localidades fronteiriças) e projeção conjunta da região para o exterior. 

A partir dessas primeiras definições, procurando compreender o que essa nova forma 

de inserção internacional representaria (para além de suas articulações com os 
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governos centrais) Der Derian (apud. Aguirre, 2001) é outro autor que contribui para 

a definição do termo. 

Para o autor (apud. Aguirre, 2001) a paradiplomacia poderia significar “qualquer 

tipo de atividade internacional não governamental [incluindo] de atores não-estatais 

[...] que poderiam ser [...] rotulados de ‘diplomáticos’ porque realmente operam, [...], 

uma ‘mediação’ entre realidades mutuamente ‘estranhas’ ou ‘alienadas’". (AGUIRRE, 

1999, p.196-197). Segundo essa lógica, por ser uma atividade diretamente 

relacionada com a diplomacia, a paradiplomacia representaria, tal qual sua 

antecessora, sobretudo um processo de mediação.  

Ocorre que a Diplomacia estatal surge com o advento da modernidade europeia 

no contexto de formação dos primeiros Estados-nação, e se perpetua como uma  

tradição mantida até hoje. Todos os Estados possuem seus representantes 

diplomáticos, normalmente vinculados ao governo central. No Brasil, por exemplo, a 

diplomacia está vinculada a um ministério, que como sabemos está diretamente 

vinculado à Presidência da República.  

Porém, o processo de globalização a partir da década de 1980 impõe novas 

lógicas às relações internacionais. Dentre elas, as cidades e regiões passam a ganhar 

muito mais peso no plano internacioanl. E, sendo assim, continuar atribuindo 

exclusivamente ao governo central o poder de realizar mediações com realidades 

distintas passa a fazer menos sentido.  

Dessa forma, quando Der Derian (apud. Aguirre, 2001) diz que qualquer 

atividade internacional que opere mediações entre realidades distintas seria 

paradiplomacia, é porque para o autor, verificando a etimologia do conceito diplomacia 

e sua trajetória até tornar-se paradiplomacia, não faria sentido seguir restringindo esse 

processo as estruturas formais do Estado. A esse respeito, o autor completa: “[a 

paradiplomacia] é uma 'diplomacia' politicamente 'excêntrica', democraticamente não 

controlada, privada ou corporativa, religiosa ou mediática, estritamente não 

governamental” (AGUIRRE, 1999, p. 195). 

Como se pode observar, nessa perspectiva, a centralidade do conceito não 

está no ator, mas sim no ato de se promover mediações. Contudo, tal interpretação 

incorre na possibilidade de se compreender qualquer tipo de negociação internacional 
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como uma atividade paradiplomática, o que seria problemático, afinal, quando duas 

multinacionais estão mediando interesses para o desenvolvimento de um produto, 

isso também seria paradiplomacia? Certamente não. 

Nesse caso, é a definição de Noé Conargo (1999), com toques críticos de 

Michael Keating (2001), que nos ajuda a melhor conceitualizar a paradiplomacia. 

Segundo Conargo: 

 
 

A paradiplomacia pode ser definida como o envolvimento de governos não 
centrais nas relações internacionais por meio do estabelecimento de contatos 
permanentes ou ad hoc com entidades estrangeiras, públicos ou privados, 
com o objetivo de promover questões socioeconômicas ou culturais, bem 
como qualquer outra dimensão estrangeira das suas competências 
constitucionais (CONARGO, 1999 In KEATING; ALDECOA, 1999, tradução 
nossa). 

 
 

Fica evidente que para o autor, diferentemente do que para Der Derian, é 

importante sim definir o agente paradiplomático. Em sua visão essa posição seria 

ocupada pelos GNCs. Além disso, também entram na definição: os meios pelos quais 

se exerce a paradiplomacia, bem como as contrapartes e os objetivos. Nota-se que, 

também se diferenciando de Duchacek e Soldatos, Conargo identifica possibilidade 

de interação com atores diversos, não apenas GNCs. Ainda assim, a presença de ao 

menos um GNC na interação seria indispensável para caracterizar a paradiplomacia 

como tal. Por fim, verifica-se que os objetivos são amplos e precisam apenas respeitar 

as competências constitucionais dos GNCs. 

O problema dessa definição, em nossa opinião, é que, ao definir os GNCs como 

os agentes a priori da paradiplomacia, ela pode desconsiderar os demais atores que 

compõem o governo de determinada localidade, tais como a sociedade civil, o setor 

privado e o terceiro setor, podendo dar a entender que o exercício da paradiplomacia 

seria exclusividade da administração pública. Assim, para evitar maiores 

transformações no que tange o conceito, concordamos com Keating (2001) ao dizer 

que é preciso compreender o governo como algo que vai além das estruturas do 

Estado.  

O autor entende, desse modo, que conceitos como o de governança não 

deveriam ter um espaço distinto, já que a concepção de governo em si deve abarcar 
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os demais setores nas tomadas de decisão. Complementando essa argumentação 

Keating e Aldecoa (1999, p. 9, tradução nossa) continuam: “A paradiplomacia [...] se 

caracteriza por um alto grau de envolvimento da sociedade civil e do setor privado. 

Isso varia de acordo com fatores políticos e institucionais”. 

Nesses termos, acrescentamos ainda uma perspectiva própria com base 

nessas leituras de que, mais do que entender o governo local como um conjunto de 

atores, a partir da realidade que nos cerca na Região Trinacional do Iguassu, é 

necessário compreender que diferentes entidades da sociedade civil atuam de forma 

diplomática quando representam interesses públicos ou coletivos da localidade em 

âmbito internacional. Para corroborar essa perspectiva acreditamos que a 

contribuição teórica de Brian Hocking (1993 apud. AGUIRRE, 1999) ajuda a incorporar 

essa perspectiva. 

Para esse autor, diferentemente dos anteriores, a própria concepção de 

paradiplomacia não se faz necessária já que, para ele, o conceito representaria nada 

mais que uma “domesticação” de um fenômeno tradicionalmente vinculado à política 

internacional (dos Estados). A partir dessa percepção o autor argumenta que os 

GNCs, diferentemente dos governos centrais: 

 
 

[...] estão localizados em um meio diplomático complexo que não 
reconhece os territórios exclusivos do doméstico e do internacional, 
mas combina os dois de várias maneiras a pedido de uma gama de forças 
localizadas em diferentes níveis políticos. Aqui, a diplomacia internacional 
não é considerada um processo segmentado presidido por guardiões 
indiscutíveis, mas como uma teia de interações com um elenco variável 
de jogadores que irão interagir de maneiras diferentes dependendo da 
questão, de seus interesses e da capacidade de atuar em um ambiente 
político multinível (HOCKING, 1993, p. 36 apud AGUIRRE, 1999, p. 200, 
tradução nossa). 

 
 

Nessa perspectiva, a paradiplomacia é apresentada de forma menos simplista 

revelando seu potencial de atuação não apenas em diferentes temas, mas em 

diferentes esferas e hierarquias de interação. Essa visão é cara para o intuito deste 

estudo pois destaca a complexidade da atuação paradiplomática bem como sua 

multiplicidade de aplicação. Além do que, segundo Aguirre (1999) Hockign, ao 

conceitualizar essa diplomacia multinível, define que os GNCs são na verdade “atores 

totalmente internacionais, tão complexos e plurais quanto o Estado a que pertencem”. 
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(AGUIRRE, 1999, p. 201, tradução nossa). Sendo assim, o autor contribui para uma 

visão de que, diante dessa completa capacidade de atuar internacionalmente de forma 

até mais complexa que os governos centrais, a atuação dos GNCs será sempre 

heterogênea e condizente com o contexto no qual está inserido (HOCKING apud. 

AGUIRRE, 1999).  

Nessa medida, a partir de uma interpretação combinada entre as diferentes 

abordagens elencadas até aqui e atentos a realidade a qual se aplica esse estudo, a 

Região Trinacional do Iguaçu, a interpretação de paradiplomacia utilizada neste artigo 

é: o envolvimento de entidades - sejam elas públicas, privadas, da sociedade civil ou 

do terceiro setor -, comprometidas com o interesse público de uma localidade ou 

região, com atores de jurisdições distintas da sua (provenientes de outro Estado ou 

economia) ou organizações internacionais, com o objetivo de promover questões 

diversas de forma a mediar realidades distintas convergentes ou não. Tais mediações 

podem se dar entre localidades, ou seja, entre as entidades de uma localidade e outra, 

ou entre localidades e OI’s, bem como entre localidades e o governo central de 

determinados países. 

Tendo apresentado tal definição partimos para a apresentação de nosso objeto 

de estudo: o Instituto Polo Internacional Iguassu. Na próxima seção apresentamos o 

histórico de atuação da instituição para servir de base para análise final a respeito de 

como se dá a atuação internacional do instituto.  

 

POLOIGUASSU, O INSTITUTO E SUA ATUAÇÃO  

 

O Instituto Polo Internacional Iguassu (Poloiguassu), de acordo com sua Ata de 

constituição, foi criado em 09 de julho de 1996, por meio da Comissão de Integração 

ao Polo Internacional Iguaçu, constituída com a finalidade específica de elaborar o 

estatuto para a criação da entidade. É importante salientar que o comerciante Névio 

Morello Rafagnin começou a mobilizar empresários dos três países e formar grupos 

de trabalho em 1995. Dessa forma, com a primeira assembleia, Sr. Névio foi intitulado 

como presidente do instituto com três Vice-presidentes, sendo eles, Gustavo Arralba, 

representando a Argentina, Faisal Saleh, representando o Brasil e Ramón Alderete, 
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representando o Paraguai. Além disso, foram criadas bases de atuação nos três 

países, com indicação de responsável para cada base e um Conselho Diretor 

Trinacional também com representantes de cada país. Este documento, redigido em 

português e espanhol, institucionaliza uma mobilização entre empresários locais dos 

três países. 

Conforme atas das primeiras reuniões promovidas ainda em 1995, o grupo se 

mobilizou em torno da necessidade de melhorar a imagem da região fronteiriça, e para 

isso propuseram a contratação de uma agência para a realização de um pesquisa de 

opinião, com fim de ter um diagnóstico sobre as cidades fronteiriças dos três países, 

e posteriormente desenvolver um planejamento de forma integrada e agir em conjunto 

para a formação de uma imagem positiva para o Polo Internacional Iguassu. Esta 

mobilização entre empresários foi impulsionada pela crise sofrida pelo setor na região 

em meados da década de 1990. “Ao final dos anos 1990, [...] em função da crise 

econômica no Brasil e da crise política e econômica iniciada na Argentina, abriu-se 

espaço para a edição de algumas decisões mais voltadas para o campo político na 

integração regional.” (PENHA; DESIDERÁ NETO, 2017, p.204). 

Nesse contexto, também se tem, em 1991, a fundação do Mercado Comum do 

Sul (MERCOSUL), entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, signatários do Tratado 

de Assunção. Esta iniciativa de integração regional da América Latina, surgiu no 

contexto da redemocratização e reaproximação dos países da região ao final da 

década de 80. O Tratado de Assunção, instrumento fundacional do MERCOSUL, 

estabeleceu um modelo de integração profunda, com os objetivos centrais de 

conformação de um mercado comum - com livre circulação interna de bens, serviços 

e fatores produtivos - o estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC) no 

comércio com terceiros países e a adoção de uma política comercial comum 

(MERCOSUL. s.d). 

Dessa forma, o mercado do turismo estava em baixa, existia a percepção de 

interdependência do setor entre as cidades e o cenário apresentava-se favorável para 

iniciativas de integração, principalmente comercial. Com isso, desde a primeira 

reunião de articulação entre os empresários locais menciona-se a aproximação ao 

MERCOSUL para benefício da região. Por ser uma zona de fronteira de três países 
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membros do MERCOSUL, as cidades representavam um núcleo logístico importante. 

“Historicamente à criação do MERCOSUL o turismo está na pauta, focalizando a 

fronteira trinacional como localidade de destinos turísticos de grande destaque no 

cenário nacional e internacional” (BIANCHIN, 2018, p 13). E em 1997, o bloco 

reconheceu a atividade turística na região ao criar o recorte: Pólo Turístico 

Internacional Iguassu, através da Resolução MERCOSUL/GMC. 41/97. 

A criação do Polo Turístico está diretamente relacionada com as iniciativas do 

Poloiguassu, que com a articulação entre os empresários e entidades, oficializaram a 

criação do instituto e investiram na realização da pesquisa, que deu origem ao 1º 

Diagnóstico Turístico de infraestrutura industrial, comercial e de serviços da Região 

Trinacional do Iguassu (1996). Esta formalização do interesse turístico da região 

compunha as estratégias de mudança de imagem do destino, que entendia-se que 

era negativa.  

A pesquisa sobre o instituto e sua atuação na região ainda está em andamento, 

então os seus documentos estão em fase de catalogação e fichamento. Contudo, já 

foi possível identificar que a atuação inicial do instituto foi fortemente política, atuando 

como articulador para a integração regional e visualizando um “lobby” para fortalecer 

a imagem da região junto a entidades públicas e privadas. Aspecto que está registrado 

nos arquivos da instituição e é retratado pela fala de Fernanda Helena Fedrigo quando 

aborda a atuação político e institucional do Poloiguassu nos seus primeiros anos e 

complementa sobre as atividades da época: 

 
 

[...] participar das reuniões especializadas do Mercosul e lutar dentro do 
Mercosul pra melhorar nossa condição de fronteira. Então, isso que regeu o 
Polo nos seus primeiros anos de vida, foi a essência do, do porquê que o Polo 
nasceu. Foi pra isso, melhorar nossas condições aqui na fronteira, de trânsito 
fronteiriço, de relacionamento e tudo mais. Mas como o Mercosul, né, não é, 
não existiu, não se consolidou, é, poucas coisas aconteceram (FEDRIGO, 
informação verbal, 2020). 

 
 

Fernanda, como já mencionamos, não fez parte deste momento da instituição. 

Para aprofundar essas questões o projeto ainda prevê entrevista com os diretores da 

época. Contudo, mesmo assim, já é possível ter uma referência de como atuava o 

instituto nos seus primeiros anos. E retrata-se dessa forma, como suas iniciativas 
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políticas estavam diretamente relacionadas com o MERCOSUL, e com a não 

consolidação das ações propostas pelo Bloco, o próprio instituto alcança parcialmente 

seus objetivos iniciais.   

Isso pode ser observado pela transformação de atuação percebida tanto nos 

documentos administrativos como também nos projetos desenvolvidos pelo instituto. 

Levantou-se até o momento 6 estatutos do Poloiguassu de 2005 até 2019. Nesses 

documentos é possível identificar as transformações passadas pelo instituto, sendo 

elas principalmente, de estrutura de funcionamentos, pois a ideia inicial era ter 

representação nos três países, o que com o tempo foi dissolvido, restando apenas a 

base de atuação no Brasil; e de forma de atuação, sendo que seus primeiros objetivos 

posicionava o instituto como uma instituição articuladora e que passou a ser 

articuladora e executora, ampliando suas perspectivas com a adesão dos conceitos 

de Desenvolvimento Sustentável e Região Trinacional do Iguassu. 

No estatuto de 2005, destaca-se que o Poloiguassu, tinha base operacional no 

Brasil (Foz do Iguaçu) e bases institucionais na Argentina (Puerto Iguazu) e no 

Paraguai (Ciudad del Este), e caracterizava-se como entidade trinacional, 

obedecendo às legislações das respectivas localidades de atuação. No artigo primeiro 

deste Estatuto consta que o Poloiguassu foi: 

 
 

[...] Criado para apoiar as iniciativas, instituições e movimentos – e a executar 
ações – orientadas para a integração, estruturação e desenvolvimento: a) 
regional; b) departamental, estadual e provincial; c) do Mercosul e d) da 
ALCA; atuará nas áreas científico-tecnológica, cultural, ecológica e do meio 
ambiente, educacional, esportiva, de desenvolvimento institucional e 
socioeconômica, sendo regido pelo presente estatuto e pela legislação 
específica de cada país onde atue (POLOIGUASSU, 2005). 

 
 

O que permite perceber que buscava atuar em escala internacional e 

diretamente relacionada com os Blocos de Integração Regional. A partir das 

atividades propostas no estatuto, percebe-se que a busca de status de entidade 

trinacional do Mercosul segue até o estatuto de 2012, quando se tem a principal 

mudança de objetivo e atuação propostos, e que se segue com poucas alterações até 

2019. A partir da entrevista com a Sra. Fernanda (informação verbal, 2020), levantou-

se que, por falta de resultado nas articulações com o Mercosul, o instituto transformou 
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sua atuação. Com isso, desde então o Estatuto trabalha então com o seguinte 

objetivo176:  

 
 

Artigo 4° - O POLOIGUASSU tem como objetivo atuar por meio de ações 
integradoras nas áreas de gestão, educação e pesquisa em turismo, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor, em âmbito 
nacional e internacional, especialmente na Região Trinacional do Iguassu 
(POLOIGUASSU, 2014). 

 
 

Desde 2012 mantém-se a mesma essência dos primeiros anos do instituto, de 

apoio e promoção de atividades para o desenvolvimento do turismo na região, 

articulação interinstitucional internacional, apoio a iniciativas, estímulo a integração, 

fomento ao desenvolvimento. Mas não se tem mais registro de bases operacionais 

nos três países e são ampliadas as previsões de atuação social, com projetos 

culturais, educacionais, com jovens e adolescentes, e promoção de estudos, 

pesquisas (alguns já incluídos no Estatuto em 2008).  

Percebe-se a mudança gradual e contínua da instituição em seus documentos. 

Dessa forma, pode-se dizer que o Poloiguassu atuou por alguns anos com projetos 

políticos e institucionais internacionais. As necessidades da região estavam no foco 

da atuação. Por exemplo, em 1999 realizou o Fórum Comunitário com a implantação 

do IQVI - Indicadores de Qualidade de Vida do Iguassu, para medição de índice do 

desenvolvimento humano com posterior encaminhamento às instituições Públicas e 

Privadas, de recomendações para tratamento e acompanhamento de questões 

essenciais da comunidade. 

Nesse mesmo contexto, em 2001, concebeu o GUIA IGUASSU – Um Destino 

Turístico Para o Mundo – diagnóstico técnico e científico sobre a região; sugeriu para 

a região a palavra Trinacional, que apresenta uma região integrada e de 

desenvolvimento conjunto e harmônico, substituindo Tríplice Fronteira, cujo conceito 

reforça a ideia de separação e conflito; participou do Comitê Gestor que definiu o 

modelo do PTI - Parque Tecnológico Itaipu, com o qual firmou parceria para o 

desenvolvimento conjunto de ações, programas e projetos de interesse e objetivos 

comuns, focado na Integração Trinacional. Atuações que reforçam sua missão de 

 
176 Texto pouco alterado do Estatuto de 2012 e com nenhuma alteração para o Estatuto de 2019. 
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desenvolvimento regional integrado, e o coloca cada vez mais como instituição 

parceira para articulação e execução de projetos que visam o benefício da região.  

Nesse cenário o Poloiguassu se reestrutura e passa a executar cada vez mais 

ações técnicas, além das políticas inicialmente idealizadas. Como pode ser 

exemplificado com a execução em 2003 por parte do instituto do projeto Eirete Eirui – 

Educação para o Turismo na Região Trinacional, com crianças de 45 escolas públicas, 

mobilizando 250 educadores e 17 mil alunos do Brasil e Paraguai e Argentina. Este 

projeto, executado em conjunto com o PTI, e apoio de Itaipu Binacional e outras 

instituições, mostra a mudança de atuação e ação técnica pelo instituto. 

Nesse mesmo sentido, a partir de 2006 o instituto começa a realizar o Projeto 

Trilha Jovem Iguassu - Turismo e Inclusão Social. O projeto tem como objetivo 

fomentar oportunidades de trabalho no setor de turismo e áreas afins para jovens que 

estejam em situação de risco e vulnerabilidade social. Fernanda (informação verbal, 

2020), que entrou no Poloiguassu em 2006 para ser educadora base deste projeto, 

indicou em sua entrevista que ao longo dos anos houveram algumas tentativas de 

levar o projeto também para a Argentina e o Paraguai, mas que não houve êxito. 

Dessa forma, este é o primeiro grande projeto executado apenas no Brasil pelo 

instituto.  

A partir do ano de 2012 o Poloiguassu começou a executar, em Foz do Iguaçu, 

o Programa Integrado de Educação Turística (PIET), com objetivo de promover o 

processo de educação e inclusão da comunidade na atividade turística. Por meio de 

oficinas, campanhas publicitárias, produção de material didático, entre outras 

atividades, mostra o turismo como força da economia e do desenvolvimento da 

cidade, a importância da hospitalidade e do bem receber aos turistas e buscar 

fortalecer em aluno e cidadão, o sentimento de pertencimento a cidade. 

No que tange o desenvolvimento acadêmico, científico e para entender as 

dinâmicas da região trinacional, a partir de 2007 realizou, em parceria Fundação 

Parque Tecnológico Itaipu, três edições do Fórum Internacional de Turismo, com 

objetivo de promover a produção científica e o debate entre acadêmicos e 

empresários do turismo, reunindo mais de 1700 profissionais e pesquisadores. No ano 

de 2008 realizou o projeto Diálogos de Fronteira: Ciclo de Debates e Palestras, em 
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que coordenou 40 eventos e mobilizou 10.000 estudiosos, pesquisadores, 

empresários e pessoas da sociedade civil.  

Demonstrando reconhecimento nacional, em 2009, tornou-se conveniado com 

o Ministério do Turismo para a qualificação de profissionais do setor turístico de Foz 

do Iguaçu. O convênio, com o objetivo de melhorar a prestação de serviços voltados 

à cultura da hospitalidade, qualificou 94 profissionais e elaborou 235 planos de 

atividades a serem desenvolvidas no destino. Em 2010, firmou outro convênio com o 

Ministério do Turismo, para a execução do Projeto de Fortalecimento do Turismo 

Sustentável e de Base Comunitária, voltado a pequenos produtores rurais e artesãos. 

A nível internacional, em 2010, o Poloiguassu foi efetivado como Membro 

Afiliado da Organização Mundial do Turismo (OMT), esse departamento da OMT 

reúne empresas e instituições pesquisadoras e educacionais a fim de engajar o 

diálogo e a troca de informações para a tomada de decisão e promoção do 

desenvolvimento sustentável do turismo com abrangência mundial (OMT, s/d). Ainda 

em 2010, o Instituto organizou e coordenou a 1ª reunião dos Membros Afiliados Latino-

Americanos da OMT, em que reuniu 10 países para debater sobre temas relevantes 

no desenvolvimento do turismo na América Latina. Estreitando ainda mais sua relação 

com a Organização Mundial do Turismo, em 2012 integrou a vice-presidência da 

organização, compondo a Junta Diretiva – órgão de assessoramento da Secretaria 

Geral da OMT. Tendo como principal função definir o programa geral de trabalho da 

OMT junto com outras entidades representantes (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2012). 

Em 2011, o Poloiguassu implantou o Núcleo de Elaboração de Projetos e 

Captação de Recursos para o Turismo no Destino Iguaçu em parceria com o Fundo 

de Promoção e Desenvolvimento Turístico do Iguaçu. Em 2013 implantou o Núcleo 

Integrado de Gerenciamento de Projetos (PROFOZ), dando continuidade ao trabalho 

do Núcleo que havia sido criado em 2011, trabalhado fortemente com a Secretaria 

Municipal de Turismo e pautado pelos projetos prioritários da Gestão Integrada do 

Turismo de Foz do Iguaçu. Esse, então, recebeu o Prêmio de “Boas Práticas em 

Turismo” pelo Ministério do Turismo e Sebrae, considerado uma ferramenta de grande 

importância para o desenvolvimento turístico de Foz do Iguaçu e região. 
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Estas são algumas das principais atuações do instituto, as quais utilizamos para 

exemplificar a transformação e extensão das ações desenvolvidas. Contudo, ressalta-

se que estas são ações documentadas por meio de convênios, parcerias, contratos, 

prêmios, entre outros.  Diante disso, percebe-se por meio da entrevista e também dos 

documentos levantados, que essas ações são envoltas por uma série de iniciativas e 

ações paralelas, que não necessariamente são formalizadas, mas que fomentam 

constantemente o trabalho em prol do desenvolvimento de forma integrada na região.  

Por exemplo, em 2013 o Poloiguassu foi parceiro da Secretaria Municipal de 

Turismo de Foz do Iguaçu na construção do projeto para constituição do Observatório 

de Turismo de Foz do Iguaçu, que foi inserido na Política Municipal de Turismo com 

aprovação no dia 21 de Outubro de 2014 pelo Projeto de Lei 85/2014, na Seção IV e 

Art 13 e 14. Como desdobramento, nos anos seguintes foram realizadas inúmeras 

reuniões entre diferentes instituições das cidades fronteiriças para a constituição de 

um Observatório de Turismo Trinacional. Ação fomentada pelo Poloiguassu, entre 

outras coisas, com a assinatura de uma carta de intenções com a Organização 

Mundial do Turismo (OMT) em 2016177, com apoio de Itaipu Binacional, para 

aproximar as instituições e permitir que a região fronteiriça integre a rede internacional 

de observatórios de turismo sustentável. Nos anos seguintes uma série de ações, 

como pesquisas, formações e inúmeras reuniões foram desenvolvidas em conjunto 

por entidades dos três países, contudo não se alcançou a institucionalização desse 

observatório até o momento, mas mesmo assim mantém-se a relação de colaboração.  

Este é apenas um exemplo de muitos projetos e negociações que o 

Poloiguassu acompanhou e estimulou nos últimos anos. O Poloiguassu faz parte do 

Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Agência de Desenvolvimento Turístico 

da Região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu (ADETUR), possui 

envolvimento com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do 

Iguaçu (CODEFOZ) e serve como instituição de apoio técnico do Conselho de 

Desenvolvimento Trinacional - CODETRI (projeto integrador que reúne os conselhos 

 
177 Matéria sobre a assinatura disponível em: <https://www.itaipu.gov.py/sala-de-
imprensa/noticia/observatorio-de-turismo-da-regiao-de-foz-sera-integrado-rede-da-omt> Acesso em: 
10 de out. de 2020. 

https://www.itaipu.gov.py/sala-de-imprensa/noticia/observatorio-de-turismo-da-regiao-de-foz-sera-integrado-rede-da-omt
https://www.itaipu.gov.py/sala-de-imprensa/noticia/observatorio-de-turismo-da-regiao-de-foz-sera-integrado-rede-da-omt
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de desenvolvimento das três cidades da fronteira, Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e 

Puerto Iguazú).  

De acordo com Sra. Fernanda (informação verbal, 2020), as relações locais 

são norteadas pelas necessidades e problemas comuns, mas que carecem de um 

planejamento de forma estruturada. Então surgem as demandas e as redes 

trinacionais se mobilizam para solucionar, mas não necessariamente amparadas por 

uma iniciativa formal, mas sim por diferentes arranjos de cooperação não formais que 

envolvem iniciativa pública, privada e instituições do terceiro setor. 

Nesse sentido, Fernanda aponta o Poloiguassu como pioneiro da articulação 

para a integração fronteiriça, indicando que as principais fragilidades do instituto são: 

a falta de força política e econômica necessária para desenvolver as ações previstas 

como objetivos. Para ela, isso decorre principalmente porque o Mercosul não se 

efetivou com relação às facilitações de fronteira. Já sobre as forças do instituto, 

Fernanda Menciona a independência para trabalhar pelo território o conhecimento 

técnico e o legado trinacional, como instituição de longa e profunda atuação 

internacional.  

O Poloiguassu realiza e apoia iniciativas de instituições e movimentos 

orientados para a integração, estruturação e desenvolvimento turístico da Região 

Trinacional do Iguassu. Mas além disso também executa trabalhos técnicos, como 

avaliação da qualidade de serviços turísticos, e treinamentos focados no setor 

turístico. Atividades realizadas ao longo dos anos como prestação de serviço, 

contratos e convênio com diferentes empresas da região, o que reforça sua atuação 

técnica e fortalece o seu reconhecimento. Por exemplo, desde 2008 faz avaliação da 

qualidade dos serviços turísticos do Complexo turístico de Itaipu, aplicando 

metodologias da ABNT e desenvolvendo metodologias específicas para as 

necessidades locais, a partir de teorias reconhecidas no mercado.  

Por sua atuação integrada na região trinacional, o Poloiguassu, traz grande 

contribuição no levantamento de dados da região, e na produção científica. Utilizado 

como fonte primária de coleta de informações por pesquisadores da academia (CURY, 

2007; CURY, 2008; DE SOUZA, 2010; BIANCHIN, 2017; PACHECO, 2019; 

KUERTEN et.al, 2013; PDITS, 2011); reconhecido por sua atuação em espaços de 
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governança turística, gestão integrada do turismo e promoção do turismo sustentável 

(ROSSI, et al. 2014; TOMIO, et. al. 2014; HENZ, et. al, 2016; CORREA, et. al, 2008; 

ANJOS, et. al. 2012; MELGAREJO, et. al. 2019; MARIO et. al. 2017);  pela 

participação e atuação em eventos de integração turística (VIEIRA et. al. 2014) e pela 

realização de projetos voltados à educação e inserção social, como o projeto Trilha 

Jovem Iguassu (CORREA, et. al, 2008; GOMES, 2018). 

Caracterizado como incentivador do turismo regional e do empreendedorismo 

coletivo, como apontam Rossi et. al. (2014) e Tomio et. al. (2014), ressaltando a 

participação do Poloiguassu na coordenação do projeto Turismo Sustentável de Base 

Comunitária no Oeste do Paraná, em parceria com o Educare. Ainda, estimula o 

envolvimento com a comunidade, através de projetos como o Trilha Jovem Iguassu, 

indicado por Correa et. al. (2008), como boa prática de Política Pública, e segundo 

Gomes et. al. (2018), o projeto contribui para a dinâmica do mercado de trabalho 

turístico por meio da qualificação e integração sócio profissional dos jovens com o 

trade turístico. 

Reconhecido como parte da estrutura de gestão do destino de Foz do Iguaçu 

(FONTANA et. al. 2018), segundo Anjos et. al. (2012), o Polo Iguassu fez parte do 

processo de reestruturação da Secretaria Municipal de Turismo, em que foi 

determinada a gestão integrada (caracterizada pela colaboração entre a gestão 

pública, privada e o terceiro setor). Apontado como uma das principais instituições de 

turismo do município (MARIO et. al. 2017) e como ator importante no desenvolvimento 

turístico, Henz et. al. (2016) acentua o instituto como uma das instituições com quem 

a prefeitura firmou mais convênios em prol da atividade turística até o ano de 2016. 

Chim-Miki et. al. (2016), ainda demonstra a importância do instituto na rede de 

cooperação entre os agentes envolvidos no desenvolvimento sustentável do setor 

turístico na fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai. 

Ao longo de sua história, o instituto buscou integrar a região por meio do 

turismo, realizando projetos voltados à valorização da cultura dos três países, o 

respeito com os povos e a potencialização dos atrativos turísticos existentes, 

promovendo um destino turístico trinacional. Hoje, o instituto direciona seu caminho 
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nas áreas de gestão, pesquisa e educação para o turismo, entendendo a importância 

e a necessidade da geração de conhecimento para o desenvolvimento sustentável.  

Atualmente, também está envolvido com o Concurso de Experiências Iguassu, 

um projeto de cooperação INNOVACT entre a União Europeia (UE) e a Comunidade 

dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) para promover a coesão 

territorial e o desenvolvimento do turismo sustentável na Tríplice Fronteira Argentina 

- Brasil - Paraguai. Cujo objetivo é incentivar, valorizar e reconhecer as ofertas e 

atividades turísticas existentes na região trinacional. O concurso é uma iniciativa dos 

atores locais do Destino Iguaçu, realizada pelo Conselho de Desenvolvimento de Foz 

do Iguaçu (CODEFOZ), pelo Conselho de Desenvolvimento de Ciudad del Este 

(CODELESTE) e o pelo Conselho de Desenvolvimento de Econômico, Social e 

Ambiental de Puerto Iguazú (CODESPI), mas executado pelo Poloiguassu. 

O Instituto está ligado, desde 2019, à Rede de Destinos Turísticos Inteligentes 

da Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de La Innovación y las Tecnologías 

Turísticas, S.A.M.P (SEGITTUR). Esta, busca a  inovação, a tecnologia e a promoção 

do desenvolvimento sustentável do setor turístico através da troca de conhecimento 

entre seus membros (SEGITTUR, s.d). A participação do Poloiguassu em uma 

atividade sobre Metodología e ferramentas de gestão de Destinos Turísticos 

Inteligentes organizada  pela SEGITTUR - Sociedad Estatal para la Gestión de la 

Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A (España),  e a AECID - Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo, coloca o instituto em mais uma rede 

internacional de cooperação e intercâmbio promovida para a integração  colaboração 

entre destinos da América Latina e Caribe. 

A experiência adquirida em sua trajetória e o reconhecimento da vocação 

técnica do instituto pelo trade, parceiros e comunidade o destacam no cenário local, 

regional, nacional e internacional. Nessa parte do texto mostramos principalmente 

aspectos que se relacionam e evidenciam a reflexão proposta como objetivo, contudo 

o instituto e suas diferentes frentes de atuação pode ser estudado e analisado sob 

inúmeras perspectivas. Por exemplo, a participação em diferentes redes, de diferentes 

escalas, como regionais, nacionais e internacionais, em cada uma de suas frentes de 
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atuação, permite outras inúmeras análises sobre governança, educação, atuação do 

terceiro setor, entre outras.  

Dessa forma, retrata-se brevemente como se dá a atuação internacional do 

Poloiguassu à luz da teoria da paradiplomacia, pois a partir dessa concepção foram 

levantadas e analisadas as atuações que se consideram pertinentes à discussão. 

Seus objetivos e atuações internacionais ao longo dos anos permitem visualizar a 

complexidade das relações interinstitucionais fronteiriças e nota-se nesse contexto o 

potencial articulador do instituto. Sendo que, a princípio teve uma atuação mais de 

projeção externa e nos últimos anos mais de mediação (a partir da experiência técnica, 

de captação de recursos e etc), sempre internacional e voltada para o turismo, mostra-

se diretamente relacionado ao que se entende como paradiplomacia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como se pôde observar ao longo do trabalho, o Instituto Polo Iguassu surge de 

uma iniciativa da sociedade civil da Região Trinacional do Iguassu como proposta 

institucional para fortalecimento da integração local principalmente pautada na 

atividade turística da região. Naquele momento, meados da década de 1990, o 

contexto sulamericano estava marcado por agenda neoliberal que visava recompor os 

países avassalados pelas crises dos anos 1980 (crise da dívida) que ainda 

reverberavam no continente em forma de crises cambiais severas. Neste cenário, o 

Mercosul despontava como uma esperança para o desenvolvimento do continente de 

forma integrada, a partir de perspectivas que incluíam mercados pouco explorados 

anteriormente, como por exemplo o turismo. 

Na região trinacional, esse conjunto de fatores, atrelado ao boom do mercado 

de fronteira liderado pelo comércio de Ciudad del Este (PY), que impulsionou a rede 

hoteleira do município vizinho, Foz do Iguaçu (BR), bem como a cadeia turística 

vinculada ao Parque Nacional do Iguaçu - localizado na interseção entre Foz do 

Iguaçu(BR) e Puerto Iguazu (AR), (BIANCHIN, 2017) propiciou uma mobilização para 

identificação do potencial turístico da região. E foi a partir da proposta de uma 
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pesquisa que suprisse essa demanda, que surge o Instituto Polo Internacional 

Iguassu.  

Como trabalhado ao longo do estudo - de forma arbitrária, para fins didáticos - 

pode-se dividir a atuação do instituto em dois grandes momentos: um primeiro 

momento voltado para a representação da região, visando projetá-la 

internacionalmente e na articulação da localidade com os governos centrais de cada 

país; e um segundo momento voltado para a gestão de projetos com necessidade de 

articulação entre os diferentes países a nível local/regional. É interessante ressaltar 

que em ambos os momentos houve atuação do instituto em ambas as esferas 

(local/regional e externa), mas com mais preponderância em um ou outra conforme a 

fase de atuação.  

Dessa forma, de modo a responder a pergunta de pesquisa que visou identificar 

como se dá a atuação internacional do Instituto Poloiguassu na região fronteiriça do 

Iguaçu, pode-se dizer que atualmente o principal papel do instituto no âmbito 

internacional é de articulador dos interesses fronteiriços como referência técnica e de 

gestão de projetos, funcionando como captador e administrador de recursos e tarefas. 

Exemplos desse papel são: 1) a execução do concurso de experiências do iguassu, 

produto de um projeto de cooperação INNOVACT entre a União Europeia (UE) e a 

Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), realizado pelos 

Conselhos de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazú, 

mas executado pelo Poloiguassu; 2) a gestão do projeto de pesquisa Triangle Cities, 

com execução técnica do observatório de Meio Ambiente Moema Vizzer, da 

Universidade Federal da Integração Latino-americana, com recursos e parceria com 

a universidade de Leads, mas administrados pelo Poloiguassu; e 3) a coparticipação 

como gestor técnico do observatório municipal de turismo de Foz do Iguaçu, que 

embora não seja um observatório de abrangência trinacional, produz publicações com 

levantamentos de dados trinacionais devido a rede de contato estabelecida pelo 

Instituto Poloiguassu. Contudo, há de se afirmar que inicialmente sua atuação se deu 

mais no âmbito da articulação política local e projeção da região enquanto bloco. 

Exemplos disso são:1) a normativa de interesse turístico do Mercosul de 1997; e 2) a 

associação do instituto à Organização Mundial de Turismo. 
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Por fim, cabe ainda destacar que, independentemente do momento, o que não 

foi alterado ao longo dos vinte e quatro (24) anos de atuação do instituto é: 1) seu 

reconhecimento como referência de informações sobre a região, o que fica explícito 

tanto pelas pesquisas acadêmicas que o citam, como na fala da Fernanda sobre os 

convites feitos ao instituto para participar das mais diversas instâncias; e 2) sua 

participação nas redes de cooperação nacionais e internacionais, sendo elas 

fronteiriças, transfronteiriças, ou não, estando atualmente vinculado ao CODETRI, ao 

CODEFOZ, ao COMTUR, a ADETUR, a rede Brasileira de Observatórios de Turismo, 

a Singetur, aos encontros de localidades fronteiriças vinculadas do Mercosul, ao NAPI 

Trinacional, dentre outros.  

Assim, pode-se dizer que o Instituto Polo Internacional Iguassu é um ator 

paradiplomático da região trinacional do iguassu tanto a nível local, atuando como 

articulador técnico na implementação de projetos de interesse comum dos três países, 

como no âmbito da projeção externa da região participando ativamente como 

representante da região. 
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DESENVOLVIMENTO FRONTEIRIÇO: UMA ANÁLISE DOS INDICADORES 

SOCIOECONÔMICOS DA REGIÃO DE PLANEJAMENTO SUL FRONTEIRA/MS 

 
Obedias Miranda Belarmino178 

Rosele Marques Vieira179 

 
Resumo: 
O objetivo deste artigo é analisar os indicadores socioeconômicos da região de 
Planejamento Sul Fronteira, mensurados pelo PIB, renda per capita, emprego, IDHM, 
Coeficiente de GINI e IFDM. Para isso foi desenvolvida uma pesquisa descritiva, 
elaborada a partir de levantamentos de dados secundários. Os resultados mostraram 
que de maneira geral, a região de Planejamento Sul Fronteira, apresentou 
desempenho pouco expressivo nos seus indicadores. Os municípios que registraram 
baixos índices em seus indicadores foram: Paranhos com o menor IDHM de 0.588, 
seguidos de Coronel Sapucaia e Tacuru, apresentando da mesma forma, baixos 
índices no emprego, PIB e renda per capita. Já os municípios que registraram altos 
índices para o IDHM foram Ponta Porã, 0.701 e Amambaí com 0.673. Com relação ao 
IFDM os municípios que se destacam na classificação de moderado desenvolvimento 
são: Laguna Carapã, Ponta Porã, Aral Moreia e Amambaí. Já os municípios de 
Paranhos, Tacuru, Sete Quedas, Coronel Sapucaia e Antônio João, apresentam 
valores baixos, classificando-se, com regular nível de desenvolvimento. Por fim, os 
indicadores socioeconômicos reforçam as disparidades econômicas e sociais na 
região de Planejamento Sul Fronteira.  
 
Palavras-chave: Indicadores socioeconômicos; Desenvolvimento fronteiriço; Região 
de planejamento Sul Fronteira. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Analisar o desenvolvimento socioeconômico de uma região é imprescindível 

para elucidação e mensuração da realidade vivida em um território. De acordo com o 

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019) o Estado de Mato Grosso 

do Sul possui 11 microrregiões, entretanto o Governo do Estado de Mato Grosso do 

Sul, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Econômico definiu para fins de planejamento e gestão, nove regiões de planejamento. 
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Esse processo de regionalização geográfica do território, de acordo com a 

(SEMAGRO, 2015) visa avançar na definição das políticas regionais comprometidas 

com o crescimento econômico sustentável, aliado ao desenvolvimento humano da 

população sul-matogrossense.  

A divisão abrange nove regiões de planejamento sendo elas: Campo Grande, 

Grande Dourados, Bolsão, Cone Sul, Pantanal, Leste, Norte, Sudoeste e Sul 

Fronteira, que ao todo compreendem aos 79 municípios do estado de Mato Grosso 

do Sul. A região analisada no presente artigo corresponde à região Sul Fronteira 

composta pelos municípios que se localizam ao sul do Estado, na região Centro-

Oeste, a qual abrange nove municípios: Amambaí, Antonio João, Aral Moreira, 

Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru. 

Esses municípios em sua maioria situam-se na fronteira com a República do 

Paraguai, carregando grande influência cultural e econômica desse País. Destaca-se 

a forte relação comercial e empresarial entre o Município de Ponta Porã no Mato 

Grosso do Sul e Pedro Juan Caballero no outro lado da fronteira, relacionadas ao 

consumo, educação, trabalho e prestação de serviço que se intensificam devido à 

fronteira seca.  

A principal semelhança econômica encontra-se na identidade entre os bens 

econômicos produzidos, com forte dependência econômica ligada à produção rural. A 

soja e o milho são as culturas de maior relevância. 77% da área agrícola da região 

são ocupadas com agricultura e estão localizadas em Ponta Porã, Aral Moreira e 

Laguna Carapã (SEMAGRO, 2015).  

Diante do exposto, o objetivo deste artigo é analisar os indicadores 

socioeconômicos da região de planejamento Sul Fronteira, mensurados pelo Produto 

Interno Bruto (PIB), renda per capita, emprego, Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM), Coeficiente de Gini e Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

(IFDM). Além desta introdução e das considerações finais, o trabalho conta com mais 

três seções. Na primeira seção é desenvolvida a fundamentação teórica que embasa 

a pesquisa. Na segunda são apresentados os procedimentos metodológicos. E na 

terceira seção consta a caracterização e a análise socioeconômica da região de 

planejamento sul fronteira. 
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CRESCIMENTO ECONÔMICO E DESENVOLVIMENTO HUMANO  

 

A partir da década de 70 as críticas às teorias e políticas de desenvolvimento 

se intensificaram, os tradicionais indicadores econômicos PIB, Renda per Capita 

começaram a ceder espaço a novas métricas cuja equação incorporava aspectos 

relacionados à expectativa de vida, à sustentabilidade, à saúde e à educação, até que 

a própria ONU (Organização das Nações Unidas) assumisse um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) como parâmetro de avaliação, (NIEDERLE e 

RADOMSKY, 2016). 

As teorias contemporâneas, fundamentadas por economistas, sociólogos e 

pesquisadores abordam a necessidade de se medir não apenas o crescimento 

econômico, uma vez que o mesmo apresenta apenas métricas voltadas para renda e 

não são suficientemente adequadas para expressar a expansão das capacidades 

humanas. O surgimento de indicadores voltados para o desenvolvimento social se 

torna uma oportunidade para mais atenção a aspectos que não podem ser medidos 

apenas pela renda, porem essenciais para o bem estar humano (SEN, 2000; SACHS, 

2004; FURTADO, 1961; DOWBOR, 2017). 

De acordo com Erber (2011) no debate sobre as diferenças entre crescimento 

econômico e desenvolvimento econômico, o autor aponta que o primeiro consiste em 

mais do mesmo, e o segundo, implica em transformações estruturais relacionadas a 

um dispositivo cognitivo coletivo, composto por conhecimentos que permitam 

hierarquizar problemas e soluções e facilitar a coordenação entre os atores sociais. 

Lewis (1960) considera importante o crescimento para alcançar o 

desenvolvimento, isso porque permite uma maior liberdade de escolha de como 

melhor aproveitar o tempo. O autor ressalta que graças ao crescimento é possível 

fazer escolhas, reservando mais tempo para o lazer ou mais tempo para a produção 

de bens e serviços. Já para Furtado (1961), o desenvolvimento é entendido como 

sendo um processo de crescimento que é acompanhado de alterações estruturais na 

economia. O qual depende das características de cada país ou região, da sua história 

econômica, da posição e extensão geográficas, das condições demográficas, da 

cultura e dos recursos naturais existentes. Bassan (2014) segue este pensamento 
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reforçando a ideia de que o desenvolvimento está relacionado a um processo de 

transformação na estrutura econômica, mas ressalta que este deve resultar em 

melhorias na área social. 

Segundo Schumpeter (1982), crescimento é resultado de incrementos 

cumulativos e quantitativos que ocorrem em determinado sistema econômico. E 

desenvolvimento é um processo de outra natureza, a saber, uma mudança qualitativa 

mais ou menos radical na forma de organização desse sistema, gerada em 

decorrência de uma inovação suficientemente original para romper com seu 

movimento regular e ordenado. Ou seja, o desenvolvimento está diretamente 

relacionado a essas alterações. Segundo o autor crescimento econômico não 

apresenta nada qualitativamente novo e desenvolvimento corresponde às mudanças 

de vida, que ocorrem por autoiniciativa. 

Para Sachs (2004, p.38) o “Desenvolvimento econômico é puramente uma 

variável qualitativa e o crescimento econômico uma variável quantitativa”.  Sejam 

quais forem os indicadores utilizados para mensurar o desenvolvimento econômico 

de um país, retratar essa realidade é uma missão complexa, crescimento e 

desenvolvimento econômico, são essenciais para proporcionar mudanças estruturais 

que possam refletir na qualidade de vida do indivíduo. O Brasil uma nação com 

elevada desigualdade socioeconômica necessita destes e outros indicadores que 

sejam precisos e retratem melhor a realidade do país. Para que assim sejam 

propostas ações mais efetivas para o desenvolvimento. 

 

DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS 

 

As desigualdades socioeconômicas fazem parte de nosso dia a dia, porém 

poucas ações práticas que visem amenizar seus efeitos sobre a população menos 

favorecida é percebido. Segundo Santos (2010) podemos denominar desigualdade 

social como sendo uma condição de acesso desproporcional aos recursos, materiais 

ou simbólicos, fruto das divisões sociais.  

Sen (2001) concorda com a assertiva supracitada, porém vai além, 

desenvolvendo uma abordagem que complementa a ideia de acesso desproporcional 
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aos recursos. Para o autor, são dois os mecanismos principais que explicam a gênese 

das desigualdades sociais: capacidades e funcionamentos. Compreendendo que 

capacidades são possibilidades de escolha, isto é, poderes para fazer ou deixar de 

fazer algo. Está relacionado com acessibilidade aos recursos. Já os funcionamentos 

estão relacionados com os estados e ações que uma pessoa consegue realizar 

vivendo de algum modo.  

Myrdal (1957) foi o primeiro a perceber e ressaltar a natureza autocumulativa 

das desigualdades regionais como um processo dificilmente reversível em qualquer 

sistema econômico, face aos mecanismos de causação circular. De acordo com a 

conceituação de Myrdal, esta causação compreenderia dois tipos de autoindução: a) 

"efeitos dinâmicos" que impulsionariam os pólos de crescimento; b) "efeitos de 

retraso" impelindo a autodeterioração das áreas atrasadas. 

Na pratica esses efeitos propiciam maior concentração e crescimento em 

determinados polos e atraso em outras regiões. E isso acontece de forma 

autocumulativa, favorecendo a crescente desigualdade nas regiões mais periféricas 

do país. É notável que o processo de desenvolvimento em si promova desigualdades 

econômicas e regionais em um país, criando economias externas favoráveis à sua 

continuidade. 

A expansão de uma determinada região tende a produzir efeitos regressivos 

em outras. Entre esses efeitos estão: a migração da população mais jovem em idade 

apta para o trabalho, bem como de profissionais técnico mais qualificado; o movimento 

de capital em busca de taxas de retornos mais elevadas; e o comércio que se desloca 

para as áreas centrais em busca de maior contingente de demanda. Estes são, sem 

dúvida, os meios pelos quais o processo de acumulação de capital se desenvolve para 

cima nas regiões mais desenvolvidas, e para baixo nas mais pobres (MYRDAL, 1957). 

O Brasil, em razão de sua formação territorial e histórica, é um país de 

grandes desigualdades, sejam elas de etnia, cor, gênero, religião, sociais ou 

econômicas. Essas disparidades podem também ser notadas quando comparamos 

os dados referentes às regiões brasileiras. A  ONU (2019) classifica o Brasil entre os 

dez países mais desiguais do mundo, no que diz respeito às condições 

socioeconômicas. Ao mesmo tempo em que o país possui cidades e regiões bastante 

https://www.infoescola.com/sociologia/desigualdade-social/
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desenvolvidas como é o caso das regiões Sul e Sudeste, é possível encontrar outras 

que têm índices de desenvolvimento bem menores, como Norte e Nordeste bem como 

a região Sul Fronteira abordada neste trabalho. 

Essas desigualdades vão além da renda das pessoas e passa por questões de 

acesso a saúde, saneamento básico, transporte e infraestrutura. De acordo com 

RIBEIRO (2019) alguns fatores históricos e geográficos contribuíram para 

concretização dessa realidade foram: a) Ocupação do Território: a ocupação do Brasil 

se deu a partir do litoral, transformando essa parte do país de forma mais intensa e 

tornando-a mais densamente povoada. b) Industrialização: por ser a região mais 

ocupada, a zona litorânea do Sul e Sudeste apresentaram 

maior concentração industrial o que impacta na qualidade de vida dessa população. 

c) Mão de obra e matéria-prima: O desenvolvimento do Brasil é fruto de ciclos 

econômicos de produção de café, cana-de-açúcar e, posteriormente, 

a atividade mineradora, e essas atividades se concentravam também nas regiões Sul 

e Sudeste. 

A partir desses fatores, as regiões que possuem estados nas 

porções oeste e norte do Brasil tiveram uma ocupação e industrialização bem 

mais tardias. Essas características impactaram negativamente no desenvolvimento 

dos estados, dessa porção do país. A região de planejamento Sul fronteira se localiza 

no estado de Mato Grosso do Sul, e faz parte do Centro Oeste do país, e vive os 

reflexos do baixo desenvolvimento consequentes dessa dinâmica. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo foi realizado com base no levantamento de dados, pois proporciona 

uma descrição quantitativa ou numérica de tendências, de atitudes ou de opiniões da 

população (BABBIE, 1990). A pesquisa caracteriza-se como descritiva, elaborada a 

partir de dados secundários publicados pelos órgãos oficiais, tais como Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Atlas do Desenvolvimento Humano do 

Brasil, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e Secretaria de 

Estado De Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura 

https://www.infoescola.com/saude/saneamento-basico/
https://www.infoescola.com/autor/amarolina-ribeiro/3334/
https://www.infoescola.com/historia/industrializacao/
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Familiar (SEMAGRO). Os indicadores utilizados para análise referem-se a dados, do 

PIB (Produto Interno Bruto), renda per capita, emprego, IDHM (Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal), Coeficiente de Gini e IFDM (Índice Firjan de 

Desenvolvimento Municipal). 

 Ao coletar os dados buscou-se selecionar os mais atuais possíveis, porém 

devido à indisponibilidade dos órgãos oficiais não foi possível coletar dados do mesmo 

ano para todos os indicadores. Os dados referentes à IDHM, renda e coeficiente de 

Gini são do ano de 2010, ano da última publicação. Já os dados do PIB, IFDM, são 

de 2016. E os dados de emprego são de 2017. Por serem advindos de órgãos 

diversos, cada um, mantém uma periodicidade de publicação diferente, e nem sempre 

possuem dados do atual ano corrente. 

A população analisada refere-se à região de planejamento Sul Fronteira, a qual 

abrange nove municípios: Antonio João, Amambaí, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, 

Laguna Carapã, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru. A região faz fronteira 

seca com os Departamentos Del Amambay e Departamentos Del Canindeyu no 

Paraguai e esta localizada no Estado de Mato Grosso do Sul, conforme demonstrado 

na figura 1 abaixo. 
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Figura 1 – Mapa de Localização da Região de Planejamento Sul Fronteira de Mato Grosso do Sul

 
Fonte: Cartografia Giovane Silveira (2020) a partir de malha digital disponibilizada pelo IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (2019). 
 
 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

A apresentação dos resultados a seguir está dividida em dois momentos. 

Primeiramente é realizada a caracterização da região de planejamento Sul Fronteira. 

Em seguida são apresentados seus indicadores socioeconômicos sendo eles PIB, 

IDHM, Coeficiente de Gini e IFDM, onde os mesmo são discutidos e comparados com 

a média do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

REGIÃO DE PLANEJAMENTO SUL FRONTEIRA 

 

A Região Sul Fronteira ocupa um espaço territorial de 19.020,94 km², composta 

por nove municípios que possuem em comum o fato de que boa parte deles situa-se 

na fronteira com a República do Paraguai, carregando grande influência cultural e 

econômica deste País. A região conta com a presença expressiva de agricultores 

familiares, onde se destacam 15 assentamentos com 4.292 famílias e 18 aldeias 
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indígenas com aproximadamente 4.336 famílias e 21.681 pessoas (SEMAGRO, 

2015). A população total residente nesta região conforme mostra o quadro 2, é de 

184.961 pessoas. 

Cerca de 69,51% da população reside na área urbana e 30,49% na área rural. 

Estas condições contribuem para que a região tenha uma das mais baixas taxas de 

urbanização do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja média é de 85,64%. Apesar da 

grande produção agropecuária da região o percentual de população empregada 

nessas atividades é relativamente baixa devido à alta tecnologia utilizada na 

produção. Quanto à população, o município com maior representatividade é Ponta 

Porã, registrando 77.872 habitantes. 

 
 
          Quadro 2 – População Região Sul Fronteira 2010 

Municípios 
População 

total 
População 

rural 
População 

urbana 

Amambaí 34.730 12.355 22.375 

Antônio João 8.208 1.380 6.828 

Aral Moreira 10.251 4.894 5.357 

Coronel Sapucaia 14.064 3.856 10.208 

Laguna Carapã 6.491 3.754 2.737 

Paranhos 12.350 6.087 6.263 

Ponta Porã 77.872 15.805 62.067 

Sete Quedas 10.780 1.806 8.974 

Tacuru 10.215 6.448 3.767 

Total 184.961 56.385 128.576 

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano, 2010. 
 
 

 Os trabalhos formais estão divididos entre, setor público e privado, com 

destaque para o comércio e a prestação de serviços que emprega grande parte da 

população. Conforme o quadro 3 o município com o maior salário médio mensal da 

região é Laguna Carapã com 2,6 a menor média salarial é de Coronel Sapucaia 1,7 

os demais municípios variam de 1,8 a 2,3. Quando comparados à população de cada 

município com o número de pessoal ocupado, o município com a maior população 

ocupada é Ponta Porã, registrado 15,2%. A principal atividade econômica do 

município é o comércio. Seguida de Laguna Carapã com 15% ,que mesmo sendo o 

menor município da região, apresenta um elevado percentual de população ocupada 

em sua maioria em trabalhos voltados ao setor do agronegócio. A segunda maior 
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cidade é Amambaí e apresenta 13,2% da população ocupada. O município com menor 

população ocupada é Tacuru com 6,6% devido à baixa urbanização, pouca presença 

de indústrias e comércios. 

 
 

 Quadro 3 – Trabalho e Rendimento no ano 2017 

Municípios 

Salário médio mensal 
dos trabalhadores 

formais  
Pessoal 
ocupado  

População 
ocupada  

Amambaí 2,1 5.074 13,2% 

Antônio João 1,9 683 7,8% 

Aral Moreira 2,2 1.152 9,8% 

Coronel Sapucaia 1,7 1.315 8,8% 

Laguna Carapã 2,6 1.075 15% 

Paranhos 2,2 1.025 7,4% 

Ponta Porã 2,2 13.608 15,2% 

Sete Quedas 2,3 1.083 10% 

Tacuru 1,8 744 6,6% 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2017. 
 
 

A renda e sua elevada concentração; alta desigualdade, não difere-se 

comparados aos demais municípios brasileiros, a média de concentração de renda é 

inferior a média no Brasil 48,93%, no quadro 4 a seguir percebe-se que o município 

onde os 10% mais ricos se apropriam da maior parte da renda é Ponta Porã com 

50,05%, seguida de Paranhos 48,71%, Tacuru com 46,38%. A menor concentração 

de renda é de Laguna Carapã 39,84% seguida de Coronel Sapucaia 40,08%. 

Percebe-se que quanto maior a quantidade de renda apropriada pelos 10% mais ricos, 

maior é a porcentagem de pobres e extremamente pobres e consequentemente a 

maior desigualdade enfrentada pela população, com exceção apenas de Ponta Porã, 

devido suas peculiaridades locais e o grande fluxo de estudantes de medicina 

residentes no município que estudam na cidade vizinha Pedro Juan Caballero –PY, 

os quais alteram a dinâmica do município de forma singular. 
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Quadro 4 – Renda e Pobreza no ano de 2010 

Municípios 
Renda per 

capita $ 

% de 
extremamente 

pobres  % de pobres  
% da renda apropriada 
pelos 10% mais ricos  

Amambaí 561.14 10.58 20.69 42.85 

Antônio João 411.49 11.57 25.93 43.71 

Aral Moreira 398.5 11.89 26.82 41.27 

Coronel Sapucaia 350.37 16.87 35.06 40.08 

Laguna Carapã 536.02 9.45 21.84 39.84 

Paranhos 271.52 33.54 52.84 48.71 

Ponta Porã 653.36 5.94 16.69 50.05 

Sete Quedas 487 9.48 22.79 42.7 

Tacuru 367.68 23.07 34.36 46.38 

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano, 2010. 
 
 

 A pobreza da Região Sul Fronteira é alta e estudos recentes mostram que mais 

de 50% da população vive com menos de 500,00 reais por mês (IBGE, 2019). Fato 

que é refletido nas baixas taxas de desenvolvimento. O município de Paranhos 

registrou a menor renda per capita de R$ 271.52 e maior porcentagem de pobres 

52.84% e extremamente pobres 33.54%, e a segunda maior concentração de renda 

entre os 10% mais ricos 48.71%. Ao contrário de Paranhos, O município de Ponta 

Porã registrou a maior renda per capita de R$653.36, e a menor porcentagem de 

pobres 16.69% e extremamente pobres 5.94%. Os demais municípios variam entre si, 

com médias relativamente altas de pobreza e concentração de renda. 

 

INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 

  

O desempenho da região de planejamento Sul Fronteira, também é mensurado 

pela participação do PIB nos setores de atividades dos municípios, conforme mostra 

o quadro 5 abaixo. Observa-se que o setor que mais contribui para o PIB é do 

comércio e serviços, com destaque para Ponta Porã e Amambaí, onde esse setor é 

mais especializado. Apenas em Aral Moreira e Laguna Carapã esse setor teve uma 

menor participação, onde o setor agropecuário é mais representativo.  

O segundo setor mais importante para região é o agropecuário, devido ao 

grande potencial produtivo da região, e a vasta quantidade de terras cultiváveis, os 

municípios com maior destaque nesse setor são Ponta Porã, Aral Moreira, Laguna 
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Carapã e Amambaí. O setor industrial é expressivamente pequeno na região, apenas 

em Ponta Porã e Amambaí ele possui maior representatividade, porém apresentando 

baixa relevância. A limitada presença de indústrias na região Sul Fronteira é devida a 

localização de seus municípios, os mesmos estão na faixa de fronteira ou próximos, 

outros fatores que contribuem são a falta de mão de obra qualificada e de logística, 

embora existam oportunidades para expansão deste setor na região. 

 
 
Quadro 5 – PIB da Região de planejamento Sul Fronteira no ano de 2016 

Municípios  

PIB R$1.000,00       

Agropecuária Indústria Com. E Serv. TOTAL 

Amambaí  223.198,14 85.748,24 489.420,68 798.367,06 

Antônio João  76.641,09 8.172,06 99.227,05 184.040,20 

Aral Moreira  255.837,80 21.111,86 237.140,37 514.090,03 

Coronel Sapucaia  42.970,42 11.181,56 119.772,01 173.923,99 

Laguna Carapã  236.841,57 19.657,96 128.955,92 385.455,45 

Paranhos 40.173,33 8.245,88 110.185,18 158.604,39 

Ponta Porã  701.332,30 293.466,97 1.351.015,20 2.345.814,47 

Sete Quedas  57.409,08 12.353,23 125.378,16 195.141,47 

Tacuru  66.644,40 7.049,40 104.755,64 178.449,44 

Fonte: SEMAGRO (PIB com Valor adicionado, descontado impostos, 2016). 
 
 

Os municípios com os melhores desempenhos do PIB são Ponta Porã com 

2.345.814,47, Amambaí 798.367,06 os dois mais populosos, seguido de Aral Moreira 

514.090,03 e Laguna Carapã com 385.455,45. Os PIB elevados desses municípios 

são consequentes a sua grande produção agropecuária e sua maior especialização 

no setor de comércio e serviços que corroboram diretamente para o crescimento do 

produto interno bruto. Os menores PIB são encontrados em Paranhos 158.604,39, 

Coronel Sapucaia 173.923,99 e Tacuru 178.449,44 consequentes da sua pequena 

população, baixo percentual de pessoal ocupado, pouca presença de indústrias e 

baixa produção agropecuária. 

Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico medida pelo PIB, 

que analisa o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que 

ela pode gerar, o IDH propõe-se a observar o grau de desenvolvimento humano 
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presente em determinado lugar, região, país, etc. Considerando a renda como um dos 

meios para o desenvolvimento e não como seu fim. 

 
 

Quadro 6 – Classificação Índice de Desenvolvimento Humano 

Muito Alto 0,800 - 1,000 

Alto 0,700 - 0,799 

Médio 0,600 - 0,699 

Baixo 0,500 - 0,599 

Muito Baixo 0,000 - 0,499 

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano, 2019. 
 
 

A classificação do IDH apresentado no quadro abaixo têm os mesmos 

pressupostos abordados pelo IDHM, porém, tem como finalidade analisar o 

desenvolvimento municipal, servindo de ferramenta essencial para tomada de 

decisões pública e privadas. 

 
 

            Quadro 7 – IDHM da Região de planejamento Sul Fronteira no ano de 2010 

Municípios 
IDHM 
Renda  

IDHM 
Longevidade 

IDHM 
Educação IDHM  

Amambaí 0.683 0.818 0.546 0.673 

Antônio João 0.633 0.799 0.526 0.643 

Aral Moreira 0.628 0.798 0.507 0.633 

Coronel Sapucaia 0.607 0.806 0.417 0.589 

Laguna Carapã 0.676 0.822 0.545 0.672 

Paranhos 0.566 0.811 0.444 0.588 

Ponta Porã 0.708 0.812 0.598 0.701 

Sete Quedas 0.660 0.778 0.450 0.614 

Tacuru 0.615 0.782 0.434 0.593 

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano, 2010. 
 
 

No ranking brasileiro do IDHM, o Estado de Mato Grosso do Sul esta na 10º 

posição com 0,729, apresentando valor acima da média do Brasil 0,727. (Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil, 2010). Fato que demonstra um alto 

desenvolvimento, conforme a classificação.  Porém ao comparar a média do Estado 

com a Região Sul Fronteira 0.634, a mesma é menor, apresentando fragilidades e 

médio desenvolvimento. 



 

530 

 

Conforme o quadro 7 nota-se, que o maior IDHM é do município de Ponta Porã 

0.701 com alto desenvolvimento, o qual apresenta os melhores percentuais de 

urbanização, população, emprego, renda e PIB, seguido de Amambaí 0.673 com 

desenvolvimento médio, e o segundo em concentração populacional,  Laguna Carapã 

0.672 também com médio desenvolvimento e com o 4º melhor PIB entre os municípios 

da região Sul Fronteira. 

As variáveis, Renda, Longevidade e Educação compõem o IDHM, e mostram 

o desenvolvimento de cada indicador separadamente dentro dos municípios. Entre 

eles destaca-se o IDHM Longevidade, em que os residentes apresentam alto e muito 

alto desenvolvimento, evidenciando melhor qualidade de vida, através da maior 

longevidade entre seus moradores. No IDHM Educação, tem um baixo 

desenvolvimento em todos os municípios da região. O IDHM Renda apresenta 

desenvolvimento médio em todos os municípios com exceção apenas de Ponta Porã 

apresentando desenvolvimento alto. 

Os municípios com os menores IDHM e baixo desenvolvimento são Paranhos 

0.588, Coronel Sapucaia 0.589 e Tacuru 0.593. Ambos com pouca população 

ocupada e alta concentração de renda entre os 10% mais ricos e PIB relativamente 

baixos. Entre os IDHM com desenvolvimento médio estão Antônio João 0.643, Aral 

Moreira 0.633 e Sete Quedas 0.614 municípios com moderada população ocupada, 

salário formal e PIB.  

Analisando o IDHM da região Sul Fronteira 0.634, pode-se observar um 

desenvolvimento pouco expressivo, o que demonstra um desenvolvimento longe do 

ideal. Todos os municípios da Região Sul Fronteira tem IDHM menores do que a 

média do estado reforçando a ideia de que cidades localizadas mais ao interior do 

país apresentam dificuldades no desenvolvimento humano seja por falta de 

investimento nos setores econômicos, ou falta de políticas públicas que visem 

impulsionar o desenvolvimento. Enfrentando problemas de saúde precária, baixos 

níveis educacionais e baixas médias salariais entre seus habitantes. 

O coeficiente de GINI funciona como um termômetro da desigualdade, e 

consiste em um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade (no 

caso do rendimento, por exemplo, toda a população recebe o mesmo salário) e 1 
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corresponde à completa desigualdade (onde uma pessoa recebe todo o rendimento e 

as demais nada recebem) quanto menor o índice, menor a desigualdade. Esse índice 

é comumente utilizado para calcular a desigualdade de distribuição de renda, podendo 

ser usado também para qualquer distribuição, como concentração de terra, riqueza 

entre outras. A seguir é apresentado o GINI da Região Sul Fronteira. 

 
 

Quadro 8 – GINI da Região de planejamento Sul Fronteira no ano de 2010 

Municípios GINI 

Amambaí 0.56 

Antônio João 0.54 

Aral Moreira 0.53 

Coronel Sapucaia 0.55 

Laguna Carapã 0.53 

Paranhos 0.64 

Ponta Porã 0.60 

Sete Quedas 0.54 

Tacuru 0.60 

Média 0.57 

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano, 2010. 
 
 

O elevado PIB brasileiro reconhecido pelo país estar entre as dez maiores 

economias do mundo se contrasta consideravelmente pelo mesmo ocupar 

internacionalmente também uma posição de destaque pelo seu elevado índice de 

desigualdade e concentração de renda, ou seja, a diferença entre os rendimentos dos 

mais pobres e dos mais ricos é muito significativa. O Brasil apresenta o coeficiente de 

GINI de 0,60 e o Estado de Mato Grosso do Sul 0,56, evidenciando que a 

concentração de renda é menor em relação ao país. Atualmente Mato Grosso do Sul 

está entre os estados brasileiros com menor desigualdade social e percentual de 

pessoas na linha de pobreza, de acordo com a Síntese de Indicadores Sociais (SIS, 

2019). 

Já ao compararmos a média do estado com a média da região Sul Fronteira, a 

mesma apresenta um índice mais elevado 0,57 evidenciando uma maior concentração 

de renda e desigualdade em relação ao estado, condição que é refletida da qualidade 

de vida de seus moradores. No quadro 8 acima, observa-se os municípios com os 

maiores indicadores de concentração de renda e desigualdade sendo eles: Paranhos, 
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Tacuru e Ponta Porã. Os municípios com menores valores de GINI são Aral Moreira 

e Laguna Carapã, porém ainda longe do ideal. Embora o Estado de Mato Grosso do 

Sul enquadre-se em índice menor que o brasileiro, na região Sul Fronteira os dados 

indicam que alguns municípios incluem-se na média brasileira e outros até o 

ultrapassam como o caso de Paranhos com 0,64. 

Paranhos é o município que denota maior medida de desigualdade na região 

Sul Fronteira, classifica-se como a 79º economia a mais baixa do estado, estando no 

74º ranking na educação e com apenas 7,4% de população ocupada (IBGE, 2010). 

Tacuru é o segundo município com maior desigualdade, classificou-se na 73º 

economia do estado, 63º no ranking da educação, possuindo também a menor 

população ocupada 6,6%. Na renda apropriada pelos 10% mais ricos em 2010 

coresponde a 46,38%, apresentando baixos índices em seus indicadores. 

Ponta Porã é o terceiro município entre os mais desiguais na região Sul 

Fronteira, porém seus indicadores são diferenciados, de acordo com suas diversas 

especificidades, possuí a maior população, PIB e IDHM. Classifica-se na 40º 

economia do estado, estando em 45º no ranking da educação e com a maior 

população ocupada da região 15,2%. Porém apresenta indicadores elevados de 

desigualdade ao possuir 50,5% da renda apropriada pelos 10% mais ricos e GINI de 

0,60. 

 Estes valores representam a significativa desigualdade entre os municípios da 

região Sul Fronteira, levando em consideração o estado de Mato Grosso do Sul e o 

Brasil como um todo. Deve-se entender que esses indicadores dissociados entre si 

não são suficientes para mensurar o desenvolvimento local. Outra questão apontada 

por Hoffmann (2010) é que a curva de Lorenz, utilizada para o cálculo do Índice de 

GINI, pode subestimar o valor real da desigualdade se as famílias mais ricas são 

capazes de usar a renda de forma mais eficiente do que as famílias de baixa renda, 

ou vice-versa.  

O IFDM acompanha atualmente o desenvolvimento socioeconômico dos 

municípios brasileiros, em sua composição, são consideradas três áreas do 

desenvolvimento humano: emprego e renda; educação; e saúde. Difere-se do IDH, 

pois sua publicação é anual já o IDH é divulgado com periodicidade de 10 anos.  Seu 
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entendimento é simples: o índice varia de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo de 

1, maior o desenvolvimento da localidade conforme a classificação demonstrada no 

quadro 9 abaixo. Além disso, sua metodologia possibilita determinar com precisão se 

a melhora relativa ocorrida em determinado município decorre da adoção de políticas 

específicas, ou se o resultado obtido é apenas reflexo da queda dos demais 

municípios. 

 
 

Quadro 9 – Classificação Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 

Alto desenvolvimento 0,800 - 1,000 

Moderado desenvolvimento 0,600 - 0,799 

Regular desenvolvimento 0,400 - 0,599 

Baixo desenvolvimento 0,000 - 0,399 

Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, 2016. 
 
 

O IFDM brasileiro corresponde a 0.6678 e o IFDM do estado de Mato Grosso 

do Sul a 0.6963 ambos apresentando moderado grau de desenvolvimento, onde mais 

uma vez os indicadores de Mato Grosso do Sul apresentam melhores resultados com 

relação ao país. Entretanto a média da Região Sul Fronteira também é menor neste 

indicador 0,6026, apresentando fragilidades nas variáveis analisadas. 

 
 

Quadro 10 – IFDM da Região de planejamento Sul Fronteira no ano de 2016 

Municípios EDUCAÇÃO SAÚDE 
EMPREGO E 

RENDA IFDM  

Amambaí 0.7436 0.6452 0,4997 0.6295 

Antônio João 0.7872 0.5560 0.4535 0.5989 

Aral Moreira 0.6637 0.6909 0.5623 0.6390 

Coronel Sapucaia 0.6765 0.5818 0.4903 0.5829 

Laguna Carapã 0.7079 0.8057 0.5398 0.6845 

Paranhos 0.6296 0.5727 0.4730 0.5584 

Ponta Porã 0.8038 0.7412 0.4608 0.6686 

Sete Quedas 0.7217 0.6338 0.3236 0.5597 

Tacuru 0.5968 0.4578 0.4520 0.5022 

Média   0.6026 

Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, 2016. 
 
 

No quadro 10 acima, podemos observar os municípios que se destacam na 

classificação de moderado desenvolvimento no IFDM, que correspondem a Laguna 
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Carapã, Ponta Porã, Aral Moreia e Amambaí. Já os municípios de Paranhos, Tacuru, 

Sete Quedas, Coronel Sapucaia e Antônio João, apresentam valores mais baixos, 

classificando-se com regular nível de desenvolvimento. Dentre as variáveis analisadas 

pelo IFDM a que apresentaram a menor média foi Emprego e Renda, além de um 

regular desenvolvimento. As variáveis de Educação e Saúde estão classificadas com 

moderado desenvolvimento. Observa-se que embora o Estado de Mato Grosso do Sul 

esteja se desenvolvendo a índices maiores que a média brasileira, em geral os 

municípios na região Sul Fronteira não acompanham este grau de desenvolvimento 

ao apresentar índices mais baixos, com exceção de Laguna Carapã e Ponta Porã. 

As questões de desenvolvimento humano vão muito além de indicadores, 

porem eles auxiliam a mensurar e criar políticas públicas que auxiliem na melhoria 

das condições de vida de moradores de determinada região. Segundo (SEN, 2000) A 

criação de oportunidades sociais contribui diretamente para expansão das 

capacidades humanas e da qualidade de vida. Por meio da expansão dos serviços de 

saúde, educação, seguridade social etc. Contribuindo diretamente para qualidade de 

vida e seu florescimento, investimentos nas áreas básicas, levam a resultados efetivos 

e notáveis no desenvolvimento e na qualidade de vida da população no longo prazo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Por meio dos indicadores socioeconômicos é possível conhecer a realidade vivida em 

uma região, eles auxiliam o poder público e a população a pensar em ações e políticas 

públicas de investimento e transformação seja no curto, médio ou longo prazo. Apesar 

da relevância econômica da região de planejamento Sul Fronteira, a mesma 

demonstra indicadores socioeconômicos inferiores, apresentando certas disparidades 

econômicas e sociais, frutos dos baixos índices de desenvolvimento e crescimento da 

região. 

Os resultados demonstraram o baixo desempenho que a região apresenta, 

apesar de ostentar um produto interno bruto acentuado, os dados retratam a grande 

concentração de renda entre os 10% mais ricos, 44%. Os dados comprovam o baixo 

índice desenvolvimento socioeconômico, entre as demais regiões do Estado. Quando 
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contraposto à média estadual, verificam-se menores taxas de IDHM, IFDM e GINI 

elevado. Os municípios que se destacam com melhores indicadores na região são 

Ponta Porã, Amambaí, Laguna Carapã e Aral Moreira, onde são observados melhores 

percentuais, porém ainda longe do ideal devido ao grande potencial da região, 

atualmente pouco aproveitado. 

Deve-se entender que esses indicadores dissociados entre si não são 

suficientes para mensurar o desenvolvimento local, porém com a união de indicadores 

que visem mensurar o desenvolvimento por outras óticas, ambos se tornam 

complementares e auxiliam em uma compreensão mais profunda do contexto 

regional, apesar de não expressarem com totalidade as variáveis que compõem o 

desenvolvimento, uma vez que envolvem particularidades difíceis de serem 

mensuradas por números. Ademais, esses indicadores são de grande relevância para 

o conhecimento e entendimento das realidades vividas nos territórios. 

Dentro desta ótica, este trabalho não pretende se esgotar, devendo ser base 

para o avanço no entendimento das questões socioeconômicas de Mato Grosso do 

Sul, compreendendo melhor o processo de desenvolvimento e crescimento e suas 

características de complementaridade como forma de traçar políticas, visando reduzir 

as desigualdades socioeconômicas regionais. Por fim, como desdobramento dessa 

pesquisa propõe-se novos estudos, com a aplicação dessa abordagem nas demais 

regiões de planejamento para possíveis comparações inter-regionais. 
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FRONTEIRAS DA URBANIZAÇÃO E DINÂMICAS ESPAÇO-TEMPORAIS DO 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NA REGIÃO SUL DO BRASIL 

 
João Henrique Zoehler Lemos180 

 
Resumo: 
O território brasileiro passou por intensas transformações ao longo do século XX, com 
um destaque ao processo de urbanização que se estendeu desigual e intensamente 
num intervalo temporal reduzido. Algumas frações da região Sul foram condicionadas 
a impactos mais amplos das reestruturações econômicas. Migrações envolvendo 
campo e cidade nas escalas local e regional, novas configurações territoriais, 
rearranjos produtivos e a emergência de novas cidades aliadas às mudanças dos 
papéis das já existentes: esses são alguns dos desdobramentos engendrados a partir 
das mudanças econômicas e políticas nas quais o Brasil esteve inserido. Enquanto 
partícipe dessas dinâmicas socioespaciais, o transporte rodoviário de passageiros por 
ônibus tornou-se central para os fluxos migratórios. Com operações mais ou menos 
extensas e complexas, foram constituídas linhas de ônibus entre as regiões de partida 
e de recebimento dos migrantes. Diante dessas considerações, este trabalho busca 
articular as discussões sobre a expansão das fronteiras da urbanização no Sul 
brasileiro, a formação inicial da rede de cidades na sua porção ocidental e o tema do 
transporte coletivo de passageiros por ônibus. A exposição tem como plano empírico 
principal a região Oeste de Santa Catarina, território que foi reapropriado sob 
temporalidades capitalistas mais intensivas a partir do segundo quartel do século XX, 
o que em partes justifica o recorte temporal entre as décadas de 1940 e 1980. Trata-
se de um contexto em que a população da região aumenta, surgem empresas de 
ônibus e serviços regulares. É constatado, ao final, a importância da discussão 
integrada dos temas urbanização, circulação e migração por meio do transporte 
rodoviário de passageiros, pelas suas inscrições numa dada formação territorial. Isso 
torna inteligível a constituição das redes de transporte coletivo e a própria dinâmica 
da das interações entre diferentes centralidades. 
 
Palavras-chave: Cidades e transportes; transporte rodoviário de passageiros; rede 
urbana. Oeste Catarinense. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A mobilidade da população é um elemento marcante da formação socioespacial 

brasileira. O território nacional passou e ainda passa por transformações significativas 

na sua composição demográfica, sobretudo quando pensamos no movimento da 
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população em relação à divisão territorial do trabalho. É o que Martins (2016) 

expressou ao mencionar o duradouro estágio de fronteira nas sociedades latino-

americanas. Numa relação mutuamente transformadora, as escalas de fronteira – 

demográfica, econômica e pioneira – transformam os territórios, tornando-os 

variavelmente obedientes às racionalidades do modo de produção dominante. 

Conforme notamos em Brandão (2012) e Santos e Silveira (2008), o panorama 

brasileiro é sui generis na realidade ocidental, marcado por uma formação 

socioespacial díspar, paradoxalmente conservadora e moderna, concentrada e 

dispersa, arcaica e ambiciosa por progressos técnicos.  

A realidade brasileira foi transformada intensamente ao longo do século XX, 

com um destaque ao processo de urbanização que se estendeu desigual e 

intensamente num intervalo temporal reduzido. Algumas frações da região Sul foram 

condicionadas a impactos mais amplos das reestruturações regionais, em especial 

pela dinâmica atrelada à “Região Concentrada”, que envolve também algumas 

porções do Sudeste do país. Essa compreensão põe em debate a densidade de 

infraestruturas de transportes, de cidades, da complexa divisão territorial do trabalho 

e outras questões estruturantes sobre o território nacional; foi conceituada por Santos 

e Ribeiro (1979) amplamente discutida por Santos e Silveira (2008). 

Migrações campo-cidade ocasionadas pela modernização excludente da 

agricultura foram notáveis em variadas escalas geográficas, com particularidades 

locais e regionais. Foram produzidas novas configurações territoriais, rearranjos 

produtivos e uma intensificação das mudanças dos papéis das cidades na rede 

urbana: esses são alguns dos desdobramentos engendrados a partir das mudanças 

econômicas e políticas nas quais o Brasil esteve inserido com maior intensidade 

desde a segunda metade do século XX. 

Moura e Kleinke (1999) discutiram as transformações econômicas e políticas 

nas quais a região Sul esteve inserida, em especial desde a década de 1970, contexto 

que teve a intensificação de processos ocorridos desde o final da década de 1950. 

Para as autoras, os momentos posteriores aos anos setenta representaram para o Sul 

do país “um período de urbanização intensa e de concentração populacional em 

aglomerações urbanas – espaços qualificados como áreas de concentração tanto 
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populacional quanto da atividade econômica” (MOURA; KLEINKE, 1999, p. 7). Muitas 

cidades reafirmaram os seus níveis de importância na rede de cidades, o que é 

conceituado como papel urbano, referente à função qualitativamente variada que 

determinado centro urbano exerce no conjunto de relações produtivas do sistema 

capitalista através das relações efetivadas no âmbito da hierarquia de poder das 

cidades (CORRÊA,1997; 2015). 

É central pensar na categoria-conceito região ao discutirmos a urbanização 

brasileira, pois, dadas as proporções do território nacional, foram estruturados 

contextos particulares inseridos na totalidade que é a formação socioespacial 

nacional. Conforme Santos e Silveira (2008) bem apontaram, a transição gradual de 

um arquipélago de localidades, econômica e politicamente dispersas, mesmo que 

postas em diálogo através da ideia de nação, marcou a formação territorial do país. 

Enquanto participe dessas dinâmicas socioespaciais, o transporte rodoviário de 

passageiros por ônibus tornou-se central para os deslocamentos da população 

brasileira, implicando nas condições materiais para os fluxos migratórios que se 

configuraram ao longo do século XX. Através de operações mais ou menos extensas 

e complexas, que foram formadas de forma paralela ao avanço do modal rodoviário 

como meio de transporte principal para a dinamização da fluidez no território, foram 

constituídas linhas de ônibus entre as regiões de partida e de recebimento dos 

migrantes. Essas operações (linhas de ônibus) efetivaram a interligação entre 

diferentes cidades, estas e as áreas rurais; em suma favoreceu a integração territorial 

através da rede rodoviária brasileira. 

Diante dessas considerações, este trabalho objetiva articular as discussões 

sobre a expansão das fronteiras da urbanização no território brasileiro, com uma maior 

atenção ao contexto da região Sul na sua faixa mais ocidental, com a compreensão 

da formação desses espaços a partir do tema do transporte coletivo de passageiros. 

Essa ampla faixa fronteiriça foi analisada principalmente pela realidade do Oeste do 

estado de Santa Catarina, território que compõe o nosso plano empírico central. Essa 

região foi incorporada num contexto relativamente recente à economia capitalista 

urbano-industrial nacional. 
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EXTENSÃO DA URBANIZAÇÃO BRASILEIRA E O TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

DE PASSAGEIROS 

 

As profundas transformações pelas quais o capitalismo passou, desde a 

metade do século passado, envolveram um amplo conjunto de ações de agentes 

econômicos e políticos hegemônicos. Isso implicou diferencialmente os Estados-

nação de todo o mundo, através de novas formas de circulação do capital e de 

redefinições da divisão territorial internacional do trabalho, em associação à 

reafirmação do desenvolvimento geográfico desigual (SANTOS, 1994; SOJA, 1993). 

Na esteira desses processos de escala mundial, o Brasil industrializou-se, 

sobretudo a partir da intensificação de um modelo de substituição de importações. O 

avanço da modernização urbano-industrial no país incrementou o adensamento 

populacional nas grandes cidades já consolidadas, inicialmente destacando-se na 

Região Concentrada (SANTOS; SILVEIRA, 2008). Em estágios seguintes, isso foi 

expandido para outras regiões do país, com projetos nacionais de inserção de 

indústrias de bens duráveis, de expansão da fronteira agrícola, envolvendo também o 

processamento de matérias primas oriundas do campo. Tal processo corroborou com 

a concentração já evidenciada anteriormente, o que reforçou desigualdades regionais 

no país pela diferenciação territorial no acesso a bens, equipamentos e infraestruturas 

(BRANDÃO, 2012). 

No cenário de expansão de atividades industriais e de uma lógica nacional-

desenvolvimentista, em complemento aos processos já iniciados nos governos de 

Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek, os capitais transnacionais penetraram o 

território brasileiro, com objetivos bastante definidos. Tratou-se de um cenário político 

de intensas e sombrias alianças supranacionais que permeavam a ditadura militar 

brasileira, nas quais os capitais e os seus agentes, “associaram-se à construção civil, 

ao latifúndio subsidiado e à agroempresa, que constituíram alguns dos acordos das 

elites econômicas nacionais e regionais para apoio ao militarismo (inter)nacional” 

(MONTE-MÓR, 2006, p. 16). 

No contexto ditatorial brasileiro, “mais do que nunca, elementos geopolíticos se 

fizeram presentes na forma de pensar o território nacional, e as vias de circulação 



 

542 

 

contêm elementos suficientes para corroborar essa visão” (HUERTAS, 2018, p. 62). 

Entre outras marcas dessa leitura geopolítica do território brasileiro, os papéis que a 

circulação (sobretudo por meio do transporte rodoviário e o crescimento desse modal 

de transporte) e a urbanização exerceram, revelam as plataformas de 

desenvolvimento balizadas pelo Estado. 

A partir da década de 1970, o processo de urbanização, ao estender-se no país, 

buscou integrar “os diversos espaços regionais à centralidade urbano-industrial que 

emanava de São Paulo, desdobrando-se na rede de metrópoles regionais, cidades 

médias [...] [e] pequenas cidades” (MONTE-MÓR, 2006, p. 16). Essa integração não 

foi equânime, estando conjugada à manutenção das desigualdades regionais, 

sobretudo em função de uma ampliação concentrada da fluidez no território nacional. 

Há uma completa reorganização das articulações entre as cidades, além de novas 

interações entre estas e as suas áreas rurais próximas, tornadas lócus das atividades 

agrícolas altamente tecnificadas e dependentes de um conteúdo científico e 

informacional em crescimento (SANTOS, 2018). 

Monte-Mór (2006, p. 16) afirma que, em contraste ao cenário então existente, 

o “velho binômio energia e transporte transformou-se, nos anos setenta, em 

investimentos em infraestrutura (rodovias, hidrelétricas), comunicações, serviços 

financeiros, entre outros”, fazendo referência aos investimentos que já estavam em 

curso. A divisão territorial do trabalho e a circulação ampliada tornaram-se um par 

dialeticamente articulado. Quer dizer, nas palavras de Santos (2018, p. 44), o 

aprofundamento dessa divisão “leva a mais circulação e mais movimento em função 

da complementaridade necessária”, condições que permitem, por sua vez, “mais 

especialização do território”, gerando maiores discrepâncias nos papéis exercidos na 

divisão do trabalho entre as regiões do país. 

Podemos sintetizar essas amplas modificações dos processos de incremento 

do urbano enquanto amplas transformações socioespaciais, em nível nacional, 

através de três perspectivas de análise, articuladas entre si: 1) a ampliação do número 

de municípios, o que nos leva, por consequência, a ponderar a conformação de novas 

gestões políticas de frações do país em níveis locais, conformando uma ampla rede 

de cidades, numerosas e dispersas; 2) os incrementos da extensão total da rede 
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rodoviária nacional, em plena conexão com a ampliação da circulação, das 

redefinições nos papéis das cidades e na necessidade de transportar, sob várias 

situações; e 3) o elevado crescimento da população total e, juntamente, a inversão 

referente à distribuição da população em usos diversos do território, por meio de 

densas migrações do campo às cidades. Essas questões são observadas na Tabela 

1, que conjuga uma dimensão da perspectiva analítica que tomamos aqui. Para além 

do recorte que propomos, a seguir acompanhamos a evolução até o presente. 

 
 

Tabela 1 – Brasil: população, municípios e rede rodoviária (1940-2019) 

Ano 
População 

total 
População 

urbana 
População 

rural 
Número de 
municípios 

Extensão da 
rede rodoviária 

(km) 

1940 41.236.315 12.880.182 28.356.133 1.574 - 

1950 51.944.398 18.124.119 33.820.279 1.890 - 

1960 70.324.103 31.619.060 38.693.695 2.766 476.938 

1970 93.134.846 52.097.260 41.037.586 3.953 1.039.779 

1980 119.011.052 80.437.327 38.573.725 3.991 1.360.000 

1991 146.825.475 110.990.990 35.834.485 4.491 1.495.192 

2000 169.799.170 137.953.959 31.845.211 5.507 1.579.129 

2010 190.747.731 160.924.140 29.823.591 5.565 1.712.296 

2019 210.147.125* - - 5.570 1.720.643** 

Fonte: Org. pelo autor a partir de IBGE (2020) e CNT (2020). *Estimativa. **Ano-base do dado: 2015. 
 
 

O tema da rede rodoviária é fundamental para o entendimento da organização 

do território brasileiro, visto que não há assentamento humano sem a articulação 

efetivar-se por algum meio de transporte, seja ele por meio de rodovias ou hidrovias. 

Sobre essa discussão, Xavier (2008, p. 333) afirmou que: “As rodovias tornaram-se 

um dos principais instrumentos para a formação de um mercado nacional unificado e 

para a circulação exigida pela nova divisão territorial do trabalho que se esboçou nas 

próximas décadas”. O mercado referido pelo autor pode significar, no amplo tema da 

urbanização, a constituição de meios de consumo e reprodução social, envolvendo 

numerosas populações localizadas nos centros urbanos. 

Diante disso, para situarmos o incremento no dinamismo ligado ao movimento 

– de pessoas e mercadorias neste caso – referente ao Brasil urbano do século 

passado, alguns dados chamam a atenção. A Empresa Brasileira de Planejamento de 

Transportes – GEIPOT, criada em 1965 para subsidiar as decisões acerca dos 

investimentos e direcionamentos para promover uma maior fluidez territorial no país, 
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divulgou ao longo de sua existência um amplo conjunto de estudos. Entre eles, o 

estudo sintetizado no Anuário Estatístico dos Transportes (BRASIL, 1970) apresenta 

a evolução dos fluxos entre cidades (no trabalho, recebe a denominação de “tráfego 

interurbano”), que cresceram quase 400% entre 1950 e 1968. Ao usar o a variável de 

“bilhões de passageiros-quilômetro”, vemos que em 1950, a partir da soma de todos 

os modais, nos aproximávamos de 17 bilhões de passageiros-quilômetro; já em 1968, 

a quantidade se aproxima dos 80 bilhões (BRASIL, 1970, p. 12). 

Ao expor o crescimento do modal rodoviário nos deslocamentos entre cidades, 

o estudo mostra que, no mesmo período, o modal cresceu aproximadamente 700% 

no conjunto dos meios de transporte analisados (além dele, estavam o aeroviário, 

ferroviário e hidroviário). Em suma, isso representa o crescimento das interações entre 

locais diferentes e a crescente participação dos transportes rodoviários nessa 

dinâmica (BRASIL, 1970, p. 11). Na Tabela 2, torna-se evidente um salto na 

quantidade de passageiros transportados no transporte rodoviário interestadual de 

passageiros, regulado pelo governo federal, sobretudo entre 1972 e 1985. Os dados 

utilizados referem-se às linhas regulares com extensão superior a 75 km, pois, os 

números dos serviços de distancias inferiores incluem a modalidade semiurbana, 

ligando cidades muito próximas. Isso produziria uma distorção no panorama geral dos 

dados, já que envolvem migrações pendulares mais intensas como as de Brasília e o 

seu entorno imediato (CATALÃO, 2010). 

 
 

Tabela 2 – Brasil: evolução do movimento de passageiros no transporte rodoviário interestadual 

Ano 
Quantidade de 

passageiros (linhas 
acima de 75 km) 

Índice de referência – 
passageiros (%) 

Quantidade 
de linhas 

Viagens 
realizadas 

1972 28.880.293 100,00 392 - 

1975 55.279.212 191,41 748 - 

1980 84.485.385 292,54 1.107 1.207.523 

1985 99.166.090 343,37 1.170 1.320.132 

1990 65.251.876 225,94 1.697 1.463.359 

1995 59.560.278 206,23 1.964 1.504.625 

2000 70.935.723 245,62 2.286 2.255.058 

2005 67.788.468 234,72 2.787 2.195.426 

2010 57.014.047 197,42 2.366 2.172.828 

2015 47.993.844 166,18 2.572 2.041.712 

Fonte: Organizado pelo autor a partir de ABRATI (2019). 
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Reiteramos a necessidade de fazermos o debate da formação do Brasil através 

da justaposição analítica da urbanização brasileira, de um lado, e da ampliação das 

condições de circulação no território nacional, de outro. Esses processos foram 

constituídos por fluxos qualitativa e quantitativamente superiores, engendrados pelos 

maiores níveis de consumo, pela nova realidade vivida nas cidades, pelas migrações 

e também pela difusão de novas técnicas de movimento. 

Durante todo o século XX, vários processos marcantes e decisivos, 

principalmente para decifrarmos o presente, impactaram diferencialmente o espaço 

nacional. De modo bastante sintético, resumimos nos seguintes: constituição de 

sistemas de engenharia envolvendo mormente o transporte e a geração/transmissão 

de energia; a concentração das populações nas metrópoles e paralelamente uma 

urbanização interior acentuada; a expansão das áreas voltadas à agricultura e 

produção de commodities – íntima da expulsão e do alijamento de povos do campo; 

ampliação do consumo em suas várias dimensões etc. 

A rede urbana brasileira, como produto e condição da formação socioespacial 

estruturada no país, passou a expressar ampliações nas articulações em escalas 

interna e externa à própria nação. As relações entre as cidades tornaram-se mais 

intensas e as relações com o contexto internacional passaram a concatenar fluxos 

cada vez mais complexos. A diversidade e a desigualdade entre os contextos 

regionais, engendradas pelas características das formações socioespaciais em nível 

regional, tornam-se evidentes, pois “cada cidade e seu campo responderam por 

relações específicas, próprias às condições novas de realização da vida econômica e 

social” (SANTOS, 2018, p. 53). No próximo item, questões ligadas à formação regional 

do Oeste de Santa Catarina são expostas, centrais para a compreensão de como o 

processo de urbanização foi intensificado nessa ampla área. 

 

REGIÃO, CIDADES E TRANSPORTES NO OESTE CATARINENSE 

 

Ao realizarmos um deslocamento na compreensão ampliada da totalidade para 

a apreensão dos níveis regional e local, notamos que cada área específica possui 

particularidades. Cada espaço tem diferentes articulações entre relações de produção 
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e os meios de produção em si. Quer dizer: “As diferenças entre lugares são o resultado 

do arranjo espacial dos modos de produção particulares” (SANTOS, 2012, p. 28). 

Embora estejam atreladas ao todo, as particularidades dão sentido e papel ao lugar, 

pois é na dimensão local que o cotidiano se processa. Mas o que significa a realidade 

local-regional do Oeste de Santa Catarina, como se articulou com a totalidade 

significada pelo Estado brasileiro? Para isso, a seguir teremos uma síntese de seu 

processo formativo e as relações com a circulação e as cidades. 

Uma nova forma de apropriação do espaço, agora num território que passa, 

mais intensamente, a representar um meio para a acumulação de capital, mesmo que 

de forma rarefeita, causará violentas alterações. Moraes (2008, p. 65) menciona que 

“a colonização envolve conquista, e esta se objetivava na submissão das populações 

encontradas, na apropriação dos lugares, e na subordinação dos poderes 

eventualmente defrontados”. Mesmo o autor fazendo uma relação mais geral com as 

práticas de reapropriação territorial dos países no Sul do continente americano, a 

violência também se expressou na tomada do Oeste Catarinense pelos novos 

sujeitos, autoconsiderados modernos (RADIN, 2009). De modo geral, o Oeste de 

Santa Catarina é usado aqui em sua acepção genérica, referindo-se à sua posição 

geográfica em relação ao estado catarinense como um todo, embora seja uma região 

com características de sua formação espacial que outrora lhe conferiram uma 

denominação de mesorregião pelo IBGE. Parte da antiga Mesorregião foi substituída 

pelas atuais Regiões Geográficas Intermediárias de Chapecó e Caçador. 

O processo de reocupação oficial atinge grandes áreas, sob uma “política de 

concessão de terras, empreendida pelo Governo catarinense, [que] visou a ocupação 

do estado até a fronteira com a Argentina” (PERTILE, 2008, p. 59), tendo como 

objetivo maior a apropriação dessa ampla faixa de terra por populações consideradas 

ideais para o modo de produção capitalista. Diversas empresas colonizadoras ficaram 

encarregadas da venda de lotes de terra nessa região, tendo como principais 

compradores os migrantes que se originaram principalmente nas “Colônias Velhas” 

do Rio Grande do Sul (RADIN, 2009). As ações de venda das áreas de terra, essas 

que tinham em média até 25 hectares, produziram uma estrutura fundiária assentada 

na pequena propriedade rural e de cunho familiar (ALBA, 2008; PERTILE, 2008). 
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Tratando dos movimentos migratórios de sujeitos com ascendência europeia no Sul 

do Brasil, Saquet (2010) menciona que as áreas de atração e absorção da migração 

estenderam-se do Norte do Rio Grande do Sul, Oeste de Santa Catarina e Sudoeste 

e Oeste do Paraná. 

Sobre a expansão da rede rodoviária no território catarinense, sobretudo entre 

a região Oeste e a faixa litorânea – onde a reocupação e urbanização concentrou-se 

e ainda se mostra relativamente assim – cabem alguns apontamentos. A interligação 

entre as regiões Oeste e Leste do estado catarinense deu-se lentamente, com várias 

tentativas de consolidar um caminho com o objetivo de transpor a Serra do Mar e 

favorecer interações mais fluidas entre o litoral e o planalto. O modelo de produção 

econômica presente em Santa Catarina também condicionou o estado à presença de 

pequenos “arquipélagos econômicos”, o que é considerado como uma manifestação 

da “pequena produção mercantil” existente no estado. De modo geral, o sistema de 

transportes catarinense mostrava-se, até a metade do século XX, fragmentado e 

desintegrado, em grande parte pela falta de interação entre as microrregiões 

econômicas, cada qual especializada em uma produção específica, como as 

indústrias carvoeira, madeireira e alimentícia (GOULARTI FILHO, 2011). 

Pela dificuldade de movimentação rodoviária com a faixa litorânea, 

historicamente o Oeste Catarinense manteve maiores relações com as capitais Porto 

Alegre e Curitiba, em detrimento de Florianópolis. Além disso, as migrações do interior 

sul-rio-grandense foi bastante intensa nessa área, tanto dirigindo-se a ela quanto 

apenas na condição de passagem. Essa realidade corrobora com os debates que 

serão feitos posteriormente acerca das linhas de ônibus, dada a motivação central da 

implantação delas no começo do transporte de pessoas. Vale recordar que até 

meados da década de 1970 as movimentações entre Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul davam-se na maior parte das vezes por meio da transposição do rio Uruguai, 

através de balsas. A construção das pontes provocou mudanças na configuração 

territorial regional e nos seus fluxos rodoviários. 

Na Figura 1 apresentamos um conjunto de quatro composições cartográficas 

para representar a evolução da divisão político-administrativa do Oeste Catarinense. 

Com uma maior densidade de cidades a região torna-se mais complexa, expande a 
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demanda por fluidez e, por conseguinte, passa a manifestar uma mais intensa 

circulação. Esta envolve a movimentação de mercadorias/produtos e pessoas, sendo 

a mobilidade da população a principal dimensão para nossa análise. Tal dinâmica 

contribuiu para a formação da atividade econômica voltada ao transporte de 

passageiros, que só existe pelas redes de interações entre sujeitos e lugares. 

Há uma bastante dinâmica relação entre cidade e região, ligada às migrações 

e aos movimentos da produção material, que engendram fluxos de pessoas entre 

diferentes locais (CORRÊA, 2018). A região que ora nos atentamos mantem, desde o 

seu princípio formador sob as espaço-temporalidades capitalistas, intensas relações 

com o Rio Grande do Sul e com o Paraná, produto das migrações que fazem parte 

dessa particular formação socioespacial na escala urbano-regional. Cidades, regiões 

e transportes são dimensões intrinsecamente articuladas. 
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Figura 1 – Oeste Catarinense: divisão político-administrativa e formação de cidades 

 
Fonte: Org. pelo autor a partir de bases cartográficas do IBGE. 

 
 

Corrêa (2015) emprega o conceito de “formação socioespacial” para considerar 

os múltiplos processos, formas e funções que expressam espaço-temporalmente a 

diferenciação entre regiões. O autor afirma que “uma rede urbana pode exibir 

características associadas aos diversos momentos da formação em que está inscrita” 

(CORRÊA, 2015, p. 280), o que é compreensível, sobretudo, através do papel ativo 
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que as rugosidades desempenham no trabalho humano e a partir deste. A reocupação 

do Oeste de Santa Catarina partiu de contextos já estruturados. Ou seja, a estrutura 

territorial ligada ao minifúndio, já constituída, não irá se desfazer, pois, “ao contrário, 

alguns processos se adaptam às formas preexistentes” (SANTOS, 2012, p. 72), 

interagindo com essas, que no caso de nossa área de pesquisa, favoreceu a produção 

de povoados e vilas, que expressarão, mais adiante, uma rede com numerosas 

cidades. 

Na Tabela 3 vemos o crescimento da população na região Oeste Catarinense, 

a qual era constituída, em 1920, por apenas dois municípios: Chapecó e Joaçaba (na 

época denominado Cruzeiro). A população urbana tornou-se mais numerosa que a 

rural somente a partir da década de 1990. 

 
 

Tabela 3 – Oeste Catarinense: evolução demográfica (1940-2010) 

Ano População total População urbana População rural 

1940 138.466 15.450 123.016 

1950 280.199 40.934 239.625 

1960 470.431 95.778 374.653 

1970 745.638 177.649 567.989 

1980 931.330 340.704 590.626 

1991 1.051.083 532.959 518.124 

2000 1.116.766 702.616 414.150 

2010 1.200.712 860.563 340.149 

Fonte: Org. pelo autor a partir do IBGE (2020). 
 
 

Nesse contexto, o transporte de passageiros por ônibus foi expandido. No início 

era realizado através de caminhos terrestres que, posteriormente, foram 

transformados em rodovias. É o cenário que Santos (2019) chama de “ônibus antes 

do asfalto”, intensamente vinculado a uma crescente divisão territorial do trabalho – 

em ascendência num período pós-década de 1940. A intensificação da urbanização 

na região impacta na necessidade de as pessoas realizarem deslocamentos, 

demanda que é atendida pelo transporte rodoviário de passageiros. Esse meio de 

transporte serviu sobretudo para dar suporte à mobilidade da força de trabalho e aos 

meios de acesso ao conjunto de equipamentos de uso coletivo destinado ao consumo; 

em suma, pode-se aferir que a mobilidade da população é um dos sustentáculos do 

modo de produção vigente. 



 

551 

 

A seguir, abordaremos a formação dos serviços regulares de ônibus e a relação 

com a própria consolidação da rede de cidades, tornada uma rede urbana complexa 

e que manifesta a ampliação das fronteiras do fenômeno urbano no território brasileiro. 

 

AS OPERAÇÕES DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS POR 

ÔNIBUS 

 

De modo geral, o processo de constituição das empresas de ônibus voltadas 

para o transporte rodoviário de passageiros nas primeiras décadas do século XX não 

segue um modelo único. Surgem de interesses e capitais bastante dispersos, 

conduzidos pela apropriação mercantil da demanda que emergia no constante 

deslocamento de pessoas e mercadorias, nos núcleos urbanos e rurais do país. 

Wright (1992) menciona esta certa “espontaneidade”, embora sempre expressando 

interesses do empresariado vinculado ao ramo, mas que se expandia de maneira 

paralela às novas áreas ocupadas pela população brasileira, dado o avanço da 

urbanização do território nacional (SANTOS, 2018). 

Diante disso, no Oeste de Santa Catarina, consideramos que a movimentação 

inicial se deu a partir das gerações posteriores aos primeiros migrantes de 

ascendência europeia situados no Rio Grande do Sul. São as regiões rotuladas como 

“Colônias Velhas”, bem como as áreas mais ao Norte e Noroeste daquele estado. 

Podemos citar, respectivamente, as atuais cidades de Caxias do Sul, Bento 

Gonçalves, Guaporé, Santa Cruz do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Ijuí, 

Panambi, Santa Rosa, Sarandi, Carazinho, Erechim, Passo Fundo, etc., esta última 

em condição de relevância regional no Sul do Brasil. Essas interações entre lugares, 

compostos por pessoas, mercadorias e informações, correlacionados com os lugares 

de origem e destino, como o norte do Rio Grande do Sul e a então região 

correspondente ao Oeste do estado catarinense, por exemplo, geraram um negócio 

em potencial para ser explorado por comerciantes e empresários de outros ramos: o 

até então inexistente transporte de passageiros. 

Tratava-se do único meio com possibilidade de tal capilaridade na região, tendo 

em vista que não se apresentava outro modal de relevância, já que não havia projeto 
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de ampliação da malha ferroviária, por exemplo, que abarcava apenas a região do 

vale do rio do Peixe, nas áreas próximas a Joaçaba (RADIN, 2009). Para além de 

Chapecó, entre os destinos existentes no Oeste do estado, podemos mencionar: 

Itapiranga, São Miguel do Oeste, Dionísio Cerqueira, São Carlos, Cunha Porã, 

Palmitos, Xaxim, Xanxerê, Concórdia, Joaçaba e outros. Nas décadas posteriores aos 

fluxos rodoviários iniciais, mais intensamente desde 1960, a expansão da migração 

no Sul do Brasil atingiu o Sudoeste e o Oeste do Paraná (CORRÊA, 1997; SAQUET, 

2010), correspondendo atualmente a cidades como Capanema, Medianeira, 

Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon e outras. 

No início da existência de serviços regulares de ônibus destinados ao 

transporte de passageiros, migrantes ou não, as viagens não possuíam regularidade 

definida com precisão. Pelas estradas de baixa qualidade, os veículos utilizados 

também possuíam baixa capacidade técnica. Somados esses fatores, as operações 

eram demoradas e a fixidez dos horários era pouco estipulada. Além disso, eram 

várias as empresas operadoras das linhas, estas que ainda eram reguladas sob outras 

lógicas, consolidadas apenas a partir da década de 1970 (GÔMARA, 1999). No 

decorrer da década de setenta, num processo iniciado ainda no decênio anterior, 

muitas empresas pequenas realizaram fusões, bem como as maiores adquiriram 

companhias de menor porte. Isso gerou uma concentração no setor, o que levou à 

racionalização dos serviços, evitando sobreposições de horários, trajetos percorridos 

e, claro, para o empresariado emergente, a redução nos custos.  

Na Tabela 4 estão expostos os dados referentes a movimentação de 

passageiros nas linhas rodoviárias interestaduais com extensão superior aos 75 

quilômetros. Optamos por separar os dados nestes anos em função da obediência ao 

período regular de dez anos para cada intervalo. Embora exista uma redução gradual 

da movimentação, tanto na região Sul quanto no Brasil como um todo, o fluxo de 

passageiros ainda apresenta números elevados. A dinâmica da redução de 

movimentação é um tema importante, todavia, extrapola o escopo deste trabalho. 

Muitas das linhas interestaduais possuíam numerosas cidades e localidades 

situadas em áreas rurais, visto que não existiam tantas opções de trajetos com 

pavimentação asfáltica para a realização das viagens. Entre outras coisas que 
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podemos apontar, é a de que as operações das linhas de ônibus constituíam o único 

meio coletivo e com regularidade para muitos locais, o que demonstra uma relevância 

ainda maior quando pensamos na (comparada ao presente) reduzida condição de 

compra de veículos particulares pela população brasileira. 

 
 

Tabela 4 – Movimentação de passageiros no transporte rodoviário interestadual no recorte proposto 

Abrangência 1978 1988 1998 2008 2018 

Paraná 11.024.843 13.704.001 9.126.627 8.571.993 6.633.105 

Santa Catarina 2.376.952 3.930.639 2.996.051 2.368.895 1.738.372 

Rio Grande do Sul 1.406.135 2.473.757 2.398.694 3.014.557 1.330.760 

Região Sul 14.807.930 20.108.397 14.521.372 13.955.445 9.702.237 

Brasil 74.964.703 56.116.297 61.691.631 56.224.572 41.649.790 

Fonte: Organizado pelo autor a partir de Brasil (1979; 1990; 1999) e ANTT (2008; 2018). 
 
 

Selecionamos algumas das linhas mais movimentadas, conforme os anuários 

estatísticos do órgão regulador da época, para demonstrar sinteticamente o fluxo total 

de passageiros em serviços que interligavam o Oeste de Santa Catariana ao Norte do 

Rio Grande do Sul e ao Oeste do Paraná, bem como algumas linhas que articulavam 

essas três regiões numa mesma viagem. 

 
 

Tabela 5 – Linhas de ônibus interestaduais com parada no Oeste Catarinense selecionadas 

Linha 1978 1988 1998 2008 

Pato Branco (PR)-Chapecó (SC) 259.301 359.747 155.146 13.429 

Passo Fundo (RS)-Chapecó (SC) 66.148 133.572 78.048 136.684 

Carazinho (RS)-Xanxerê (SC) 89.537 66.584 85.051 187.104 

P. Branco (PR)-F. Westphalen (RS) 145.288 237.272 147.883 68.101 

Itapiranga (SC)-Foz do Iguaçu (PR) 107.175 117.548 132.795 161.429 

Itapiranga (SC)-Toledo (PR) 87.873 61.284 94.995 35.637 

S. M. Oeste (SC)-Pato Branco (PR) - 172.311 86.973 51.237 

Fonte: Organizado pelo autor a partir de Brasil (1979; 1990; 1999) e ANTT (2008). 
 
 

Essas linhas foram selecionadas a partir das experiências de trabalho de 

campo na última década, momentos que possibilitaram a identificação desses 

serviços como os que realizavam paradas para embarque e desembarque de 

passageiros ao longo do percurso, não se limitando às estações rodoviárias. Nesse 

conjunto de linhas, algumas estão atualmente inoperantes ou tiveram a operação 

alterada pela reorganização do transporte rodoviário interestadual de passageiros no 

Brasil ocorrida em 2015 (LEMOS, 2020b; SANTOS, 2019). Após essas mudanças, 



 

554 

 

tais serviços passaram a apresentar fluxos diferentes em suas quantidades (total de 

passageiros transportados) e qualidades (cidades atendidas pelas linhas). 

Existiram outras importantes rotas regulares de ônibus entre os três estados da 

região Sul na ampla porção ocidental, área que partilha de alguns elementos comuns 

de sua formação socioespacial, notadamente a característica de frentes de 

reapropriação territorial (“colonização”) realizadas por meio de empresas públicas 

e/ou privadas, a partir da segunda metade do século XX. Muitas dessas linhas 

regulares ainda estão em operação, conforme visto em Lemos (2020b). Como 

elemento comum nas bases da formação socioespacial da faixa fronteiriça Oeste da 

região Sul (embora estejamos construindo uma ousada generalização), sinalizamos: 

1) a propriedade rural de menor porte, tendo essa ampla área passado (e passando) 

por reestruturações produtivas, sobretudo pós-década de 1980 (ESPÍNDOLA, 1999); 

2) dessa estruturação territorial produziu-se uma rede urbana densa, característica 

manifestada numa série de núcleos urbanos, correspondendo hoje a cidades 

pequenas de papéis mais ou menos intensos na rede urbana (CORRÊA, 2005; 2015; 

ENDLICH, 2009) e cidades médias (CORRÊA, 2007). 

Além das migrações envolvidas na compra de terras para usos agrícolas, 

outros processos de reestruturação urbana e regional impactaram nas dinâmicas 

fronteiriças das migrações. A construção da UHE Itaipu, na década de 1970, provocou 

a saída irremediável de uma quantidade muito grande de moradores, que migraram 

para outras áreas da região Sul ou foram assentados em áreas das frentes de 

expansão agrícolas do governo federal. 

No rol de linhas que podemos mencionar, entre as que não foram incluídas na 

tabela anteriormente exposta, estão: Porto Alegre a Foz do Iguaçu; Caxias do Sul a 

Cascavel; Carazinho a Medianeira; Santa Rosa a Marechal Cândido Rondon; Santo 

Ângelo a Marechal Cândido Rondon; Santa Maria a Guaíra; Passo Fundo a Foz do 

Iguaçu; Porto Alegre a Toledo; Caxias do Sul a Medianeira; Passo Fundo a Realeza; 

entre outras que foram operadas por períodos variados. 

Através da materialização do binômio urbanização e circulação, foram 

formados alguns eixos rodoviários principais na porção Oeste da região Sul do país, 

que por exemplo se articula de maneira intensa pela BR-163. Essa rodovia interliga 
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um total de 27 municípios, sendo que destes, 20 possuem linhas de ônibus ligadas ao 

transporte rodoviário interestadual de passageiros (ANTT, 2019). O número de 

serviços operados é variado, sendo desde já importante o destaque a função do modal 

nas cidades pequenas. Entre as operações, existem várias linhas de extensão 

elevada: superam em vários casos os 2.000 km entre as localidades terminais 

(cidades de início e término). Isso favorece uma numerosa quantidade de destinos 

possíveis. Outras rodovias federais conformam as principais vias de articulação entre 

os três estados nas suas porções ocidentais: BR-153, BR-158, BR-282, BR-283, BR-

386, BR-470 e BR-480. Todas essas rodovias compõem um denso conjunto técnico e 

infraestrutural que atribui condições de maior fluidez, pois “a sinergia territorial é mais 

complexa nesta porção do Brasil” (HUERTAS, 2013, p. 369). Essa sinergia é 

complementada pelas também numerosas rodovias estaduais. 

Por essa razão o TRIP pode ser entendido como um meio de transporte de 

importância central nas articulações entre as cidades brasileiras. Há, nesse sentido, 

uma função social relevante, embora nem sempre levada à sua importância real pelo 

Estado, ente regulador através da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT). Em outros estudos, como os de Lemos (2019; 2020a; 2020b) e Santos (2015; 

2018; 2019), este debate é tratado de modo mais aprofundado, sobretudo no que diz 

respeito às centralidades produzidas por meio do modal rodoviário de transporte 

coletivo de passageiros. Esses serviços correspondem a expressões das diferentes 

combinações expressas pela formação socioespacial nas escalas regional e nacional 

apreendidas no território brasileiro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste trabalho, pode-se considerar que o transporte rodoviário de 

passageiros na modalidade interestadual favorece a articulação entre diversos centros 

urbanos, sobretudo quando se analisam as linhas de maior extensão, que possuem 

uma complexa operação que superam em alguns casos as 48 horas de duração da 

viagem. 
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A expansão da urbanização na região sul do Brasil foi acompanhada pelas 

condições materiais de integração territorial gradualmente mais densas. Bem verdade, 

esses dois processos não podem ser entendidos de maneira fragmentária, pois, 

técnica e fenômeno urbano são fundamentos centrais para uma leitura espacializada 

da sociedade contemporânea. 

 A circulação é elemento fundante da urbanização, pois sua existência 

conforma as dimensões da produção, do consumo, da distribuição, das trocas e 

intercâmbios; pessoas e mercadorias são movimentadas principalmente pelo modal 

rodoviário, este que se apresenta em significativa densidade no recorte territorial que 

aqui nos debruçamos. Pensar nas formações territoriais a partir do transporte e das 

cidades é uma tarefa interessante, que pode resultar em subsídios para o 

entendimento das atuais condições de acessibilidade no âmbito da rede urbana, seus 

problemas e suas potencialidades, tarefa que possibilita um debate coerente acerca 

da Integração territorial já concretizada e possível. 
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A IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR RODOVIÁRIO BIOCEÂNICO E OS NOVOS 

USOS TERRITORIAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS 

 
Jackson B. Bitencourt181 

 
Resumo: 

Ao longo das últimas décadas, os países sul-americanos forjaram uma agenda de 

integração que proporcionou uma nova visão estratégica sub-regional, com base em 

redes estratégicas de infraestrutura. Apesar de inflexões políticas e econômicas 

recentes terem descontinuado a execução desses projetos, alguns deles, como o 

corredor bioceânico entre Paranaguá, no Brasil, e Antofagasta, no Chile, adquiriram 

centralidade política para Brasil, Argentina, Chile e Paraguai. Ao interligar duas 

regiões economicamente dinâmicas, esse eixo logístico passará por regiões menos 

desenvolvidas, como a faixa de fronteira do Brasil, o que estimulará a sobreposição 

de interesses e objetivos locais, nacionais e supranacionais, conforme a escala 

geográfica adotada para a análise. No caso do município de Porto Murtinho, no estado 

do Mato Grosso do Sul, a reestruturação das relações de poder na região fronteiriça 

brasileira ocasionará novas funções e novos usos ao território, o que resultará em 

novas dinâmicas produtivas e geopolíticas, malgrado a condição jurídica de área 

sensível à segurança nacional apresentada por essa região. 

 

Palavras-chave: integração regional, redes de infraestrutura, território. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A região de fronteira apresenta uma multidimensionalidade de processos 

políticos e econômicos que derivam, por vezes, de sobreposições de projetos, 

realizações e iniciativas estatais e privadas ao longo do tempo. Embora o conceito de 

fronteira esteja relacionado à projeção de soberania do Estado “para fora”, que é 

simbolizado,  por exemplo, pelos marcos de fronteiras, em um contexto de busca de 

integração,  com a finalidade de incrementar a participação no comércio global, os 

países sul-americanos têm buscado convergência política para dinamizar projetos que 

facilitem o escoamento da produção regional. 

Nesse contexto, a integração de redes de infraestruturas ganhou centralidade 

nas últimas décadas. Embora a existência de projetos binacionais de integração 

 
181 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade de Brasília. Mestre em 
Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: jackbitencourt@yahoo.com.br  

mailto:jackbitencourt@yahoo.com.br
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remonte às primeiras décadas do século XX, o planejamento e a implementação de 

infraestruturas internacionais, que, em alguns casos, foram desarticulados devido a 

inflexões políticas e econômicas em governos nacionais, têm estimulado o 

desenvolvimento de uma nova visão estratégica sobre o ordenamento territorial sul-

americano (WEGNER, 2018). 

 

O projeto do Corredor rodoviário bioceânico, que conectará o litoral do estado 

do Paraná, no Brasil, por meio de uma estrutura logística que cruzará o estado do 

Mato Grosso do Sul, ao litoral norte do Chile, deriva da agenda de integração sul-

americana que tem sido desenvolvida desde a I Reunião de Presidentes da América 

do Sul, que ocorrera em setembro de 2000. Com base nessa agenda de integração, 

foi lançada a IIRSA (Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-

Americana), que não somente desnudou a situação precária das redes de 

infraestruturas subcontinentais, mas, também, a necessidade de reestruturá-las e 

integrá-las, a fim de fomentar a integração estratégica, comercial e produtiva e, por 

conseguinte, o desenvolvimento entre os países que constituem esse subcontinente. 

Destarte, o projeto do corredor bioceânico entre Brasil, Paraguai, Argentina e 

Chile apresenta diferentes correlações entre agentes e atores políticos. Conforme 

altera-se o nível de análise, mormente, a escala geográfica, pode-se obter uma 

relação distinta entre agentes e atores, processos, complexidade e resultados 

esperados. Assim, a continuidade desse projeto, a despeito de incertezas políticas em 

relação à UNASUL (União de Nações Sul-Americanas), que mantém a carteira de 

projetos da IIRSA, por meio do COSIPLAN (Conselho Sul-Americano de Infraestrutura 

e Planejamento), representa, por um lado, um rearranjo de relações de poder, tanto 

na escala sul-americana quanto na nacional, que visa à imposição de novos usos ao 

território, a fim de dinamizar a inserção de segmentos produtivos domésticos em 

mercados sul-americanos e mundiais; por outro lado, a existência de uma 

racionalidade geopolítica que se sobrepõe, parcialmente, às significativas inflexões 

que se sucederam no contexto político brasileiro, ao longo das últimas décadas. 

Assim, a implantação do corredor rodoviário bioceânico entre Paranaguá e 

Antofagasta causará inflexões econômicas e geoestratégicas na Faixa de Fronteira 
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do Brasil, mormente, no município de Porto Murtinho/MS. Com base nessa hipótese, 

o presente artigo busca identificar possíveis transformações econômicas e 

geoestratégicas derivadas da  implantação do corredor rodoviário bioceânico entre 

Paranaguá e Antofagasta na escala regional e local. Enquanto, no âmbito sul-

americano, busca-se desenvolver uma análise subcontinental com ênfase na 

participação geoeconômica e estratégica do Brasil, uma vez que “uma macrovisão do 

território brasileiro deve visualizar, também, a unidade maior do subcontinente sul-

americano” (MORAES, 2005, p. 46); no âmbito nacional, enfatizar os motivos pelos 

quais atores nacionais e setoriais apoiam a implantação desses sistemas de 

engenharia; por fim, as concepções geopolíticas que fundamentam esse projeto 

transfronteiriço. No âmbito local, por sua vez, busca-se identificar as transformações 

territoriais, buscadas ou não pelos agentes e atores políticos, que podem impactar o 

município fronteiriço de Porto Murtinho, no estado do Mato Grosso do Sul.  

A fim de atingir esses objetivos, é fundamental identificar como os objetivos 

estratégicos de diferentes agentes e atores manifestam-se de modo convergente, 

divergente, assim como podem desencadear novos usos territoriais182. Desse modo, 

o recurso às escalas geográficas busca evidenciar “a articulação entre as escalas, por 

um lado, e, por outro, [...] representar uma esfera global através da localidade ou 

especificar uma localidade numa representação à escala global”  (GAMA, 1998, p. 

20), o que possibilita avaliar como implantação do corredor rodoviário bioceânico 

dinamizará novas relações de poder em diferentes escalas. Ademais, enfatiza-se as 

possíveis consequências dessas inflexões na relação entre o município de Porto 

Murtinho e as escalas nacional, supranacional e global. Por último, a concepção de 

reestruturação territorial baseia-se nos processos que proporcionam novas funções 

ao território, que, por conseguinte, resultam em inflexões da totalidade183 e das 

especificidades dos usos territoriais.  

 
182 Esse conceito deriva tanto do uso do território como recurso (SANTOS, 2000), que pode ser 
entendido como resultado de projetos particulares que visam ao atingimento de finalidades específicas 
e racionalmente determinadas, quanto da ideia de território usado, abrange todos os usos, interesses 
e políticas adotadas. 
183 Para Santos (1999) a totalidade, que é tudo o que está presente no Universo, não é somente a soma 
de cada uma das partes do todo, mas a explicação destas partes em um dado momento, visto que se 
transforma a cada instante, tendo suas partes componentes pertences apenas àquele momento. A 
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O DESENVOLVIMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURAS SUL-AMERICANAS 

NO ÂMBITO DO COSIPLAN 

 

As fronteiras, mesmo aquelas fundadas em limites naturais, tendem a 

apresentar inflexões quanto ao dinamismo político e econômico, de acordo com as 

conjunturas históricas. Esses conceitos, por conseguinte, apresentam, geralmente, 

significados distintos. Enquanto a fronteira tende a apresentar “forças centrífugas”, os 

limites são orientados por “forças centrípetas”. Dessa forma, a fronteira atrai maior 

atenção do Estado do que os limites, no que se refere à gestão do território e à 

segurança. Ademais, a fronteira pode ser um catalizador para a integração 

internacional, “na medida que for uma zona de interpenetração mútua e de constante 

manipulação de estruturas sociais, políticas e culturais distintas [...]” (MACHADO, 

1998, p. 42). 

Sob a égide da UNASUL, os projetos derivados da IIRSA, como a 

implementação dos EIDs184  (Eixos de Desenvolvimento) e dos PSIs (Processos 

Setoriais de Integração), foram incorporados pelo COSIPLAN, que liderou os estudos 

e a proposição de projetos relacionados à interconectividade física e energética entre 

os países da região, até o relativo ocaso político dessa organização internacional185. 

Com o objetivo de desenvolver uma infraestrutura para integração regional e de 

fomentar a cooperação regional mediante alianças estratégicas entre membros da 

UNASUL, o COSIPLAN forjou projetos de infraestrutura logística, energética e 

 
totalidade, enquanto ainda fundida, abstrata, é a atualidade em seu sentido universal, mas quando se 
concretiza, transforma-se em manifestações particulares. 
184 Eliezer Batista foi o pioneiro na proposição de eixos de desenvolvimento e integração. Entendia que 
era necessário o estabelecimento de um paradigma de planejamento dos investimentos em 
infraestrutura, o qual incluísse uma visão sistêmica de desenvolvimento. Propunha o reordenamento 
territorial por meio da implantação de redes regionais de transporte, telecomunicações e energia 
(BATISTA, 1997). 
185 Em 22 de março de 2019, ocorreu uma reunião de presidentes sul-americanos na capital chilena, 
quando se adotou a "Declaração Presidencial sobre a Renovação e o Fortalecimento da Integração da 
América do Sul". Nesta Declaração, oito países (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, 
Paraguai e Peru) indicaram a intenção de construir e de consolidar um espaço regional de coordenação 
e cooperação, o que resultou no lançamento das bases do PROSUL (Foro para o Progresso da América 
do Sul). Essa iniciativa substitui, para esses países, o papel inicialmente conferido à UNASUL (BRASIL, 
2019). 
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comunicacional que buscam, também, estimular a transformação parcial de fronteiras 

de zonas de tensão em zonas de contato e articulação. 

Desse modo, a América do Sul foi subdivida em dez EIDs, a fim de prover esses 

territórios com infraestruturas suficientes para desencadear o desenvolvimento 

regional, de acordo com potencialidades identificadas em cada um desses recortes 

territoriais186. O EID Interoceânico Central (IOC)187, que abarca o território que será 

conectado ao corredor bioceânico, inclui uma superfície territorial que atinge as duas 

costas oceânicas sul-americanas, o que representa a vinculação de uma rede logística 

que une importantes portos marítimos, fluviais e nós logísticos em Argentina, Bolívia, 

Brasil, Chile e Paraguai. Nesse EID, a rede viária apresenta 1.854.372 km de rodovias, 

dos quais, somente 14% delas estão atualmente pavimentadas. A rede ferroviária, por 

sua vez, dispõe de 40.146 km de extensão, mas não há conexões densas que 

proporcionem o escoamento de produtos e serviços e a circulação de passageiros 

entre todos os países que constituem o IOC. Em relação ao sistema portuário, há 29 

portos principais, a maioria está localizada nas costas oceânicas do Atlântico e do 

Pacífico (COSIPLAN, 2017, p. 199). Com base nesses dados, verifica-se a escassa 

conexão logística entre esses países limítrofes e, por conseguinte, a necessidade de 

implantar redes de infraestruturas supranacionais, a fim de impulsionar a cooperação, 

o desenvolvimento e a integração regional. 

 

A RELEVÂNCIA ESTRATÉGICA DO EIXO INTEROCEÂNICO CENTRAL (IOC) 

 

 
186 O EID Amazonas abarca parte da superfície territorial do Brasil, da Colômbia, do Equador e do Peru; 
o Andino, parte da Bolívia, da Colômbia, do Equador, do Peru e da Venezuela; o Capricórnio, parte da 
Argentina, da Bolívia, do Brasil, do Chile e do Paraguai; o do Sul, parte da Argentina e do Chile; o 
Escudo Guianês, parte do Brasil, da Guiana, do Suriname e da Venezuela; o da Hidrovia Paraná-
Paraguai, parte da Argentina, do Brasil, da Bolívia, do Paraguai e do Uruguai; o Interoceânico Central, 
parte da Argentina, da Bolívia, do Brasil, do Chile e do Paraguai; do Mercosul-Chile, parte da Argentina, 
do Brasil, do Chile, do Paraguai e do Uruguai; e o Peru-Brasil-Bolívia, parte da superfície territorial da 
Bolívia, do Brasil e do Peru. 
187 O IOC abrange aproximadamente 15% da superfície territorial (2.881.860 km2) e 25% da população 
da América do Sul (103.310.620 habitantes), o que o torna uma dos três EIDs mais densamente 
povoados do subcontinente, com aproximadamente 36 habitantes/km2. Além disso, é o EID que 
apresenta o terceiro maior PIB (Produto Interno Bruto), com cerca de 30% da região (US$ 1,348,366.00) 
(COSIPLAN, 2017, p. 199). 
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Os projetos logísticos relacionados ao Eixo IOC apresentam funções 

estratégicas aprovadas consensualmente pelos representantes dos Estados que 

integravam a UNASUL. Entre essas funções, destaca-se a busca de redução dos 

custos logísticos de cargas oriundas do Brasil, da Bolívia e do Paraguai que serão 

embarcadas em portos na costa do Atlântico e que serão transportadas entre esses 

países; o incremento da complementariedade produtiva entre países vizinhos; o 

aumento da participação do modal ferroviário na matriz regional de transportes; o 

apoio ao setor de turismo na região do Pantanal; a conexão da região oriental da 

Bolívia com o Brasil; o apoio ao desenvolvimento da agropecuária na região centro-

oriental da Bolívia; promover a integração produtiva regional; e reduzir os custos 

alfandegários (COSIPLAN, 2017, p. 209). O corredor rodoviário bioceânico que 

conectará Brasil, Paraguai, Argentina, e Chile, por meio da rota que passará pelo 

município fronteiriço de Porto Murtinho, no estado do Mato Grosso do Sul, e portos 

marítimos no norte do Chile, busca cumprir essas funções estratégicas. 

A denúncia do tratado constitutivo da UNASUL (BRASIL, 2019a), que resultou 

na renúncia da condição de Estado-membro, redimensionou a política externa 

brasileira destinada à integração sul-americana. Por meio da Declaração Presidencial 

sobre a Renovação e o Fortalecimento da Integração da América do Sul de 2019, o 

presidente do Brasil, juntamente com os mandatários de oito países do subcontinente, 

formalizou o lançamento do PROSUL. Entre as aspirações presentes nesse 

documento, destaca-se a intensão de abordar “[...] com caráter prioritário temas de 

integração em matéria de infraestrutura, energia, saúde, defesa, segurança [...]” 

(BRASIL, 2020). Na medida em que se estabelecem inflexões políticas na 

administração dos países sul-americanos, mudam as políticas territoriais a serem 

implementadas, embora iniciativas políticas multinacionais, como a integração 

logística entre o litoral brasileiro e o chileno,  apresentem elementos de continuidade. 

No atual período de transição entre UNASUL e PROSUL, quando o padrão de 

financiamento de projetos de infraestruturas internacionais ainda não está definido, 

acordos bilaterais e multilaterais entre os países têm buscado solucionar essa lacuna 

institucional. O trajeto rodoviário do corredor bioceânico, que passa pela superfície 

territorial do Paraguai, está sob a responsabilidade do Ministerio de Obras Públicas y 
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Comunicaciones e dispõe de trechos concluídos. A Consorcio Corredor Vial 

Bioceánico, que é a empresa responsável pelas obras de infraestrutura rodoviária, 

prevê investimentos US$ 443 milhões e um prazo total de 38 meses para  conclusão 

de 277 km de pavimentação (LA NACIÓN, 2019). Segundo o presidente paraguaio, 

Mário Abdo Benites, o Corredor Bioceânico mudará a configuração logística regional, 

o que proporcionará maior desenvolvimento socioeconômico tanto para o 

departamento do Alto Paraguai quanto para o estado do Mato Grosso do Sul, no 

Brasil. Em relação ao Paraguai, de um país sem litoral, passará a ser um Estado 

bioceânico (VIEGAS, 2019). Desse modo, as regiões paraguaias beneficiadas por 

essa infraestrutura logística obterão ganhos de produtividade, devido à redução dos 

custos logísticos, o que tornará a produção mais competitiva no âmbito global, 

mormente, na bacia do Pacífico. 

Para autoridades argentinas, a implantação de corredor rodoviário bioceânico 

entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile representa um impulso para o 

desenvolvimento da região norte do país. Durante a V Reunião do Grupo de Trabalho 

do Corredor Bioceânico, realizada em novembro de 2017, em Jujuy, norte da 

Argentina, Jorge Rizzotti, que é o ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra 

y Vivienda, destacou que esse corredor rodoviário será um estímulo ao 

desenvolvimento regional. Além de promover a ampliação de investimentos em 

empresas do segmento logístico, esse projeto de infraestrutura facilitará o 

escoamento da produção regional para a bacia do Pacífico (JUJUY, 2018). Embora o 

projeto desse corredor bioceânico vise à conexão entre o porto de Paranaguá, no 

Brasil, e o de Antofagasta, no Chile, todos os portos chilenos serão direta ou 

indiretamente beneficiados. De acordo com Léon Cohen, que é o presidente da 

Empresa Portuaria Antofagasta, esse projeto tende a dinamizar os fluxos comerciais 

em diversas direções: importadores chilenos poderão adquirir produtos brasileiros, 

argentinos e paraguaios com menor custo; por meio de navegação de cabotagem, 

esses produtos poderão ser transportados a outros portos chilenos; segmentos 

produtivos brasileiros, paraguaios e argentinos tornar-se-ão competitivos em países 

da costa do Pacífico, como Peru e Equador, visto que, atualmente, essa produção 

passa pelo estreito de Magalhães. Do mesmo modo, a produção chilena tornar-se-á 
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mais competitiva, principalmente, na região centro-sul do Brasil e norte da Argentina, 

o que proporcionaria a condição de “Canal do Panamá seco” a essa obra de 

infraestrutura viária (SIEBERT, 2019). 

A conexão entre o trecho rodoviário paraguaio e o brasileiro dar-se-á entre o 

município de Carmelo Peralta, localizado no Departamento de Alto Paraguai, e o de 

Porto Murtinho, no estado de Mato Grosso do Sul. Derivado de um acordo firmado 

entre o governo desse estado e a empresa Itaipu Binacional, essa empresa formalizou 

a licitação para a contratação de uma empresa que fará o estudo de viabilidade, o 

projeto final de engenharia e a fiscalização da obra da nova ponte rodoviária que ligará 

o país mediterrâneo ao Brasil (VIEGAS, 2019a). Essa ponte, que apresentará um vão 

de 380 metros de altura para facilitar o fluxo de transporte fluvial, será similar àquela 

da integração sobre o rio Paraná, que ligará o município de Presidente Franco, no 

Paraguai, à Foz do Iguaçu, no Brasil, uma vez que ambas as pontes serão financiadas 

pela Itaipu Binacional (ITAIPU, 2019). Essa iniciativa tende a dinamizar a consecução 

do projeto e das obras, uma vez que apresenta menor limitação orçamentária do que 

se fosse financiada, por exemplo, pelo governo federal ou estadual. 

O desenvolvimento de redes de infraestruturas multinacionais tende a produzir 

processos de internacionalização de territórios-rede e a promover iniciativas de ordem 

político-estratégica. No âmbito sul-americano, a formalização da UNASUL 

desencadeou a construção de uma região geopolítica, quer seja, uma entidade política 

transnacional dotada de unidade mínima e arcabouço institucional (COSTA, 2009). 

Apesar do atual arrefecimento dessa tendência, a implantação de projetos de 

infraestruturas multinacionais, como o corredor bioceânico entre Brasil, Paraguai, 

Argentina e Chile, mantém, parcialmente, a tendência de reordenação de dinâmicas 

econômicas, políticas e de pessoas, uma vez que se tratam de usos políticos do 

território o que, por sua vez, resultam de projeções de poder e de controle territorial 

(SANCHEZ, 1992). Desse modo, verifica-se complexas interações entre diversas 

escalas de poder e gestão envolvidas nesse projeto. Enquanto nas escalas 

supranacionais há o predomínio do viés econômico-produtivo, que deriva da redução 

de custos logísticos, na escala nacional e local/regional, no caso brasileiro, identifica-
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se, além de aspectos econômicos, dinâmicas políticas e sociais relevantes, além de 

concepções geopolíticas importantes. 

 

ASPECTOS GEOECONÔMICOS E GEOPOLÍTICOS RELACIONADOS AO 

CORREDOR BIOCEÂNICO ENTRE PARANAGUÁ E ANTOFAGASTA 

  

O ocaso político e institucional da UNASUL lançou incertezas no que se refere 

à continuidade dos projetos da IIRSA. Essa iniciativa, não obstante o não atingimento 

da integração efetiva projetada para a infraestrutura física supranacional, é a mais 

importante iniciativa conjunta com o objetivo de estimular a cooperação, o 

desenvolvimento e a integração no subcontinente. Embora não sejam explícitas, 

concepções geopolíticas defendidas por estrategistas brasileiros, ao longo do século 

XX, podem ser identificadas em projetos de integração de infraestruturas físicas sul-

americanas, o que reforça a tendência de entrelaçamento entre geoeconomia e 

geopolítica.   

O incremento do povoamento e do desenvolvimento socioeconômico da porção 

ocidental do Brasil transcendeu as fronteiras do país, na medida em que estimulou 

atividades produtivas em países limítrofes ao território nacional brasileiro. Para Meira 

Mattos (1977, p. 16), ao analisar a conjuntura geopolítica sul-americana na década de 

1970, a busca de integração com países vizinhos representou um “toque de alvorada” 

para essas populações, uma vez que os governos dos demais países sul-americanos 

não demonstravam dispor de recursos econômicos e políticos para desencadear 

iniciativas semelhantes. Após a década de 1960, o processo de povoamento dirigido 

à porção ocidental do Brasil adquiriu maior efetividade, o que fomentou o surgimento 

de núcleos urbanos e a produção agropecuária. Consequentemente, a ampliação da 

fronteira agrícola derivada desse processo atingiu terras produtivas do Paraguai e da 

Bolívia, o que, além de atrair milhares de brasileiros para esses países, também, 

estimulou inflexões na manifestação do poder geopolítico do Brasil. Assim, a 

crescente produção de grãos transformou a região central da América do Sul em uma 

das principais áreas de produção de commodities agrícolas do mundo, a qual 

beneficiou o surgimento de redes transfronteiriças, que são baseadas em vínculos 



 

570 

 

produtivos188, políticos e culturais que se sobrepõem, por vezes, aos objetivos 

buscados pelos governos dos países vizinhos ao Brasil. 

No âmbito logístico, o planejamento rodoviário do Eixo IOC, que busca 

implantar conexões logísticas entre a fachada atlântica e a pacífica da América do Sul, 

destaca a implantação de uma infraestrutura rodoviária que atravessaria Brasil, 

Paraguai, Argentina e Chile. Além disso, esse trajeto, que, atualmente, é relativamente 

semelhante àquele projetado como o Corredor Bioceânico, incorpora conexões com 

a cidade de Santa Cruz de la Sierra189, na Bolívia, por meio de melhoramentos na 

rodovia Santa Cruz-Yacuiba. Para Pfrimer (2011, p. 140), contudo, o triângulo 

estratégico boliviano não mais representa uma área estritamente de confrontação 

geopolítica. Graças a inflexões nas dinâmicas políticas e econômicas regionais, ao 

longo das últimas décadas, a morfologia territorial apresenta, atualmente, um centro 

nevrálgico constituído entre as cidades de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba e 

Tarija. Na condição de um dos principais centros econômicos do país, essa região é 

responsável por grande parte da produção agropecuária nacional e de 

hidrocarbonetos, o que justifica a conexão entre essa região e mercados 

consumidores regionais e mundiais, por meio do corredor bioceânico Paranaguá-

Antofagasta. 

Na escala nacional, governos estaduais, entidades setoriais e empresas 

privadas têm buscado sinergias para a consecução desse projeto, malgrado os 

interesses distintos. Enquanto segmentos produtores de commodities agrícolas e 

minerais buscam ampliar os volumes exportados, principalmente, para a bacia do 

Pacífico, os setores industriais buscam recuperar mercados em países sul-

americanos, os quais foram ocupados por produtos chineses. Além disso, a fluidez da 

circulação tende a intensificar a formação de cadeias produtivas supranacionais nas 

regiões conectadas ao corredor bioceânico, cujo processo apresenta-se em estado 

 
188 Inicialmente relacionado à agricultura brasileira, o modelo CAI (Complexo Agroindustrial), que se 
refere a interdependência entre o setor agrícola e o industrial, tem sido praticado tanto na Bolívia quanto 
no Paraguai. 
189 Para Travassos (1947, p. 51), Santa Cruz de la Sierra aparece como principal ponto de passagem 
e de articulação para as comunicações entre os três principais compartimentos geográficos regionais: 
o Prata, a Amazônia e os Andes. Além disso, há  o aspecto estratégico militar do "triângulo boliviano" 
(Cochabamba-Sucre-Santa Cruz de la Sierra) devido à "importância dos nós rodoviários e ferroviários 
para a movimentação e o suprimento de forças terrestres (MARTINS, 2011, p. 139). 
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embrionário, mesmo nos países-membro do Mercosul (Mercado Comum do Sul). 

Assim, a projeção de poder do Brasil na América do Sul apresenta importante viés 

econômico, na medida em que busca uma reestruturação de poder na escala 

supranacional que proporcione maior dinamismo às exportações pátria, embora esse 

não seja o único viés identificado.  

O corredor rodoviário bioceânico não é o único projeto com as características 

de ligação longitudinal na América do Sul. A Rodovia Interoceânica conecta uma 

região com menor densidade demográfica e industrial, a Amazônia Sul-Ocidental, aos 

portos marítimos peruanos, o que restringe significativamente o alcance dessa rede 

logística à escala local/regional. Desse modo, o incremento dos fluxos de imigrantes 

e turistas, nos últimos anos, é mais significativo do que o dos fluxos de comércio 

exterior, uma vez que esses beneficiam, fundamentalmente, a região próxima à tríplice 

fronteira (LIMA, 2018, p. 236). Em uma região mais densamente povoada e provida 

de maior adensamento de redes técnicas, o corredor rodoviário bioceânico Porto 

Alegre-Coquimbo, por sua vez, proporciona maior fluidez logística a regiões 

produtoras de commodities agrícolas, como o norte do Rio Grande do Sul e Córdoba, 

na Argentina, e de manufaturados, como o litoral de Santa Catariana e a região 

metropolitana de Porto Alegre, além de dinamizar os fluxos de turistas internacionais. 

Esses três corredores corroboram um dos três objetivos geopolíticos de um Estado 

apresentados por Travassos (1947): possuir várias saídas para o mar, por meio de 

passagens entre as montanhas andinas. 

Além da busca de conexões bioceânicas, o acesso à Rodovia Pan-americana 

era um dos objetivos indicados por Travassos (1947). Embora o militar brasileiro 

destacasse esse acesso como uma forma de equilibrar possíveis avanços 

geopolíticos dos Estados Unidos na América do Sul, a razão dessa iniciativa 

permanece relativamente válida. Hodiernamente, os Estados Unidos não representam 

uma ameaça militar ou econômica iminente à fachada pacífica da América do Sul, ou 

mesmo, ao Brasil, mas outro ator global tem incrementado a influência econômica e 

política no âmbito regional: a República Popular da China. Além de aumentar os 

investimentos em infraestruturas na América do Sul, a República Popular da China 

exporta grandes quantidades de produtos industrializados de médio e de alto valor 
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agregado, o que tem deslocado, principalmente, as exportações brasileiras destinadas 

ao entorno regional. Um controle mais efetivo sobre redes de infraestruturas 

estratégicas de uma região gera ativos de poder, uma vez que o acesso a essas redes 

proporciona maior espaço de decisão sobre o acesso a recursos estratégicos, como 

alimentos e minérios, no caso da América do Sul. Nesse contexto, os ganhos de 

competitividade derivados de maior eficiência logística, graças aos corredores 

bioceânicos e às conexões com a Rodovia Pan-americana, podem aplacar, 

parcialmente, o avanço chinês e fazer a agenda comercial brasileira recuperar parte 

do market share e da influência política regional perdidos para Beijing, ao longo das 

últimas décadas. 

 

NOVOS USOS TERRITORIAIS NA FAIXA DE FRONTEIRA DO BRASIL 

DERIVADOS DA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR RODOVIÁRIO BIOCEÂNICO 

 

O Brasil apresenta grande parte de seu contingente populacional e dos 

segmentos produtivos na faixa territorial próxima à fachada atlântica, devido a um 

processo histórico desigual de ocupação. Consequentemente, esse “território usado”, 

que é sinônimo de “espaço geográfico”, deriva de diferentes “formas de uso, 

influenciadas por manifestações particulares interligadas e obedecem a princípios 

gerais [...], como o comportamento do Estado” (SANTOS e SILVEIRA, 2003, p. 20). 

Essa formação socioespacial deriva da divisão territorial do trabalho, cuja 

manifestação é a hierarquização entre os lugares e a redefinição da capacidade de 

agir das pessoas, das firmas e das instituições (Id. Ibid, p. 21).  

Nesse contexto, o uso do território pode ocorrer por meio tanto da implantação 

de infraestruturas quanto da dinamicidade socioeconômica, o que tende a conceder 

maior fluidez à circulação. Desde o século XVI, a formação socioespacial da América 

Portuguesa e, posteriormente, do Brasil, tem apresentado diferentes sistemas 

técnicos relacionados a modos de produção distintos, mas influenciados, mormente, 

pela inserção na economia mundial baseada na exportação de bens primários. 

Outrossim, o processo de ocupação econômica e de urbanização gerou, além de 

lugares pouco conectados com outras regiões do território brasileiro, os arquipélagos 
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mecanizados, um adensamento técnico e científico, e, posteriormente, informacional, 

principalmente, em regiões próximas à fachada atlântica.  

A significativa importância do comércio exterior na dinâmica produtiva nacional 

contribuiu para que a superfície territorial brasileira seja marcada por fortes 

desigualdades territoriais. Enquanto nas regiões que dependem dessa conexão com 

o mercado global há maior concentração de sistemas de engenharia, técnicos, de 

capital humano e financeiro, nas demais regiões, predominam as baixas densidades 

de capital, populacionais, técnicas e informacionais, com restrita fluidez nas 

circulações, o que caracteriza, nessas regiões periféricas, a existência de “espaços 

opacos”190 (SANTOS, 1999, p. 194). Esses espaços opacos, relacionados à existência 

de regiões periféricas, podem ser relativizados, na medida em que processos de 

integração supranacionais busquem a dinamização da fluidez da circulação. Desse 

modo, a implantação de um corredor rodoviário bioceânico entre Paranaguá, no 

estado do Paraná, e Antofagasta, na província chilena homônima, tende a promover 

maior luminosidade ao trecho relativo à Faixa de Fronteira do Brasil191, onde se 

localiza o município de Porto Murtinho, no estado de Mato Grosso do Sul. Malgrado a 

condição seletiva e não-igualitária, uma vez que o processo de estímulo à fluidez 

prioriza territórios que estejam conectados aos mercados globais (SANTOS e 

SILVEIRA, 2003, p. 22), é possível vislumbrar o adensamento produtivo, de capital e 

populacional em regiões fronteiriças que apresentem conexões supranacionais e 

subnacionais com sistemas de engenharia voltados à integração entre espaços 

luminosos. Este é o caso das cidades-gêmeas192 de Porto Murtinho e Carmelo Peralta, 

 
190 A densidade de informação e de conhecimento acumulado no território resulta em um processo de 
seletividade espacial por parte de empresas e do capital. As porções territoriais dotadas de informação 
apresentam vantagens competitivas em relação àquelas que não as detêm. Consequentemente, uma 
categoria de análise é estabelecida: os espaços que acumulam densidades técnicas e informacionais, 
o que tende a atrair atividades produtivas, capitais e tecnologia, são considerados “luminosos”; ao 
passo que, os espaços que não os possuem, são os opacos (SANTOS, 1999, p. 194). 
191 É considerada área indispensável à Segurança Nacional a faixa interna de 150 Km (cento e 

cinquenta quilômetros) de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional, que será 

designada como Faixa de Fronteira (BRASIL, 1979). 

192 Cidades-gêmeas são aquelas em que o território do município faz limite com o país vizinho e sua 
sede se localiza no limite internacional, podendo ou não apresentar uma conurbação ou 
semiconurbação com uma localidade do país vizinho. A existência destas cidades favorece o desejável 
processo de integração entre os países. Não obstante, também, servem de porta de entrada de 
produtos ilícitos de diversas naturezas e de saída de recursos naturais e minerais, explorados sem 
controle e ilegalmente, com danos ao meio ambiente (CDIF, 2019). 
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que apresentam expressivos fluxos econômicos e de pessoas no âmbito 

transfronteiriço. 

A pauta das exportações do Brasil para os países sul-americano é constituída, 

principalmente, de produtos de alto e médio valor agregado. Argentina, Paraguai e 

Chile têm sido importantes destinos da produção industrial e de serviços oriundos do 

Brasil. Principal concentração industrial do país, o estado de São Paulo, assim como 

o do Paraná e o do Rio de Janeiro193, tende a ser significativamente beneficiado pela 

implantação de redes de conexão logística entre Paranaguá e Antofagasta, visto que 

as exportações desse estado tornar-se-ão mais competitivas após a redução dos 

custos de transportes. Esses estados constituem, juntamente com Minas Gerais, a 

porção setentrional da Região Concentrada do Brasil, a qual apresenta expressiva 

densidade populacional, de capital e técnica, o que a torna altamente fluída e 

dinâmica, além de concentradora da produção industrial, com marcante presença do 

meio técnico-científico-informacional (SANTOS e SILVEIRA, 2003, p. 42-43). Além 

disso, aumento de investimentos externos diretos de empresas brasileiras, 

principalmente de São Paulo, no Paraguai, devido a incentivos públicos, como a lei da 

Maquila, que reduz a carga tributária empresarial, nos últimos anos tende a dinamizar 

sistemas produtivos transfronteiriços, como o incremento do comércio inter e intra-

indústria. 

O incipiente processo paraguaio de industrialização deriva, em parte, de 

capitais oriundos do Brasil. Embora apresente perfil marcadamente agroexportador, 

que decorre, em grande medida, da agricultura empresarial de soja desenvolvida 

pelos “brasiguaios”, as autoridades governamentais paraguaias têm promovido, ao 

longo das últimas décadas, um redimensionamento das linhas de ações institucionais, 

a fim de diversificar as exportações do país, o que tem impactado segmentos 

manufatureiros nacionais. Segundo Arce (2010), a melhoria da competitividade 

internacional, por meio da criação da Rede de Investimentos e Exportações (REDIEX), 

 
193 Entre os destinos das exportações do estado de São Paulo, a Argentina ocupa a terceira posição, o 
Chile a quarta, a Colômbia a nona, o Peru a décima e o Paraguai a décima-primeira posição. Entre os 
destinos das exportações do estado do Paraná, a Argentina ocupa a segunda posição, a Colômbia a 
oitava, o Paraguai a nona, o Chile a décima-primeira e o Peru a décima-segunda posição. Entre os 
destinos das exportações do estado do Rio de Janeiro, o Chile ocupa a oitava e a Argentina a nona 
posição. Em todos essas agendas, os produtos derivados da indústria de transformação representam 
mais de 50% da pauta exportadora (Brasil, 2019b). 
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fomentou a interação entre o setor público e a iniciativa privada, o que resultou na 

formação de cadeias industriais e clusters. Além disso, os incentivos fiscais, como a 

criação de Zonas Francas, têm contribuído para o aumento de estabelecimentos fabris 

que exportam produtos manufaturados e semimanufaturados. Por fim, a existência de 

uma significativa lista de exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul proporciona 

a redução do custo de importação de bens de capital, insumos e matérias-primas para 

o setor produtivo paraguaio.  

Essa combinação entre reduzido custo de produção e arcabouço regulatório 

simplificado referenda a atratividade do Paraguai para investimentos de capitais 

externos, mormente, brasileiros. O país mediterrâneo é o terceiro mercado externo 

mais buscado por empresas brasileiras para iniciar os processos de 

internacionalização, apenas atrás de Argentina e Estados Unidos (FDC, 2015). Com 

exceção de segmentos frigoríficos e metalúrgicos, grande parte dos projetos de 

investimento no Paraguai é liderado por pequenas e médias empresas paranaenses, 

paulistas e catarinenses. Empresas de capital brasileiro que estão estabelecidas no 

Paraguai exportam grande parte da produção para o Brasil. Essas exportações 

destinaram-se notadamente à Região Concentrada: São Paulo (43% do total), Paraná 

(14%) e Santa Catarina (14%) (CÉSAR, 2015, p. 26). Essas investimentos têm 

estimulado um processo de industrialização, à despeito da tendência de 

reprimarização da pauta produtiva dos países sul-americanos, principalmente o Brasil. 

A dinâmica produtiva do estado do Mato Grosso do Sul apresenta 

características distintas daquelas da Região Concentrada. Integrante da região 

Centro-Oeste, esse estado apresenta segmentos agroindustriais modernos e 

competitivos, com expressivo uso tecnológico, o que lhe proporciona a condição de 

importante estado exportador de commodities agrícolas194. Desse modo, para esses 

segmentos produtivos, a implantação de uma rede de infraestrutura logística 

supranacional será fundamental para o escoamento de commodities agrícolas e 

minerais que se destinam à mercados internacionais. Segundo o diplomata brasileiro 

João Carlos Parkinson, a viabilização desse Corredor Bioceânico pode incrementar 

 
194 Aproximadamente 34% da pauta exportadora do estado do Mato Grosso do Sul é concentrada em 
soja, milho e minérios. A República Popular da China e o Japão são os destinos de aproximadamente 
45% das exportações desse estado (BRASIL, 2019b). 
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significativamente as exportações oriundas do estado do Mato Grosso do Sul para, 

principalmente, os mercados asiáticos. Com uma redução de aproximadamente US$ 

700 por container de 20 pés em relação aos embarques realizados no porto de Santos, 

com destino a Xangai, uma vez que, também, reduzirá a chegada neste porto em 4 

dias. Paralelamente, a produção desse estado poderá potencializar as exportações 

para outros tradicionais, como Estados Unidos, Colômbia e Peru (VIEGAS, 2019a).  

A intensificação da circulação no município de Porto Murtinho195 depende da 

consecução de dessa rede logística supranacional, cujo principal elo é a ponte sobre 

o rio Paraguai. A Faixa de Fronteira entre o estado do Mato Grosso do Sul e a Bolívia 

e o Paraguai, que é constituída de algumas cidades-gêmeas, como Porto Murtinho e 

Carmelo Peralta, apresenta núcleos urbanos com potencial para tornarem-se nós de 

redes logísticas, visto que mantêm fluxos econômicos e populacionais internacionais 

expressivos entre Brasil, Bolívia e Paraguai. Apesar da existência desses fluxos, Porto 

Murtinho apresenta baixo dinamismo produtivo, que é característica predominante nos 

municípios que compõem a Faixa de Fronteira do Brasil. Essa condição tende a 

passar por transformações, na medida em que a implantação do corredor rodoviário 

bioceânico entre Paranaguá e Antofagasta seja concluída. Segundo Derlei Delevatti, 

prefeito de Porto Murtinho, há a intenção dos poderes públicos municipal e estadual 

de transformar a cidade em um centro de importação e de exportação (VIEGAS, 

2019b), quer seja, um nó em uma rede logística transfronteiriça. Além da ponte sobre 

o rio Paraguai, o modal hidroviário tem sido importante para a atração de 

investimentos na escala local, como a construção de terminais portuários destinados 

à exportação de grãos. Outros terminais privados, como o da empresa sul-mato-

grossense Itahum Export, estão em estágio de construção. A consecução desses 

projetos pode resultar em um fluxo de aproximadamente 700 caminhões por dia no 

município  (Ibid). As restrições jurídicas em relação a investimentos e usos territoriais 

na Faixa de Fronteira previstas na lei nº 6.634/79, que dispõe, entre outros 

dispositivos, sobre a indispensabilidade dessa região à segurança nacional, tendem a 

dificultar a implantação desses projetos. Assim sendo, é natural que agentes públicos 

 
195 Município localizado no sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, 
na Microrregião do Baixo Pantanal. Localiza-se a uma latitude 21º41'56" Sul e a uma longitude 
57º52'57" Oeste (PORTO MURTINHO, 2020). 
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e privados locais passem a demandar o redimensionamento dessas restrições a 

representantes políticos na escala nacional. 

O incremento dos fluxos logísticos e populacionais representa uma das 

possíveis inflexões a ocorrer na escala local/regional. Na medida em que um eixo 

rodoviário internacional passa a dinamizar a circulação entre diversos países sul-

americanos, é natural que haja a intensificação de fluxos internacionais e regionais de 

bens, serviços e pessoas. No que se refere à segurança e à vigilância das fronteiras 

nacionais, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a Polícia Federal e as 

Forças Armadas brasileiras buscam atuar conjuntamente, a fim de ampliar o controle, 

a fiscalização e a repressão de delitos transfronteiriços e de delitos praticados na faixa 

de fronteira brasileira. Instituído pelo decreto federal 8.903/16, o PPIF (Programa de 

Proteção Integrada de Fronteiras) é um dos principais marcos legais para a atuação 

integrada e coordenada dos órgãos de segurança pública, dos órgãos de inteligência, 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Estado-Maior Conjunto das Forças 

Armadas, nos termos da legislação vigente; e para a cooperação e a integração 

estratégica com os países vizinhos196. Ademais, a adequação de recursos materiais e 

humanos é essencial para que essas instituições atuem não somente no combate a 

ilícitos transnacionais, mas, também, para a cooperação e a ajuda humanitária a 

contingentes de migrantes não documentados, como ocorreu na fronteira entre Brasil 

e Peru. A implantação do eixo rodoviário entre esses dois países facilitou o acesso de 

aproximadamente 50 mil migrantes ao estado brasileiro do Acre, nos últimos anos, o 

que tem pressionados os serviços públicos de saúde, segurança e o mercado de 

trabalho formal regional (LIMA, 2018, p. 137). Com base nessa experiência, a região 

fronteiriça que será integrada pelo corredor bioceânico Paranaguá-Antofagasta deve 

 
196 O PPIF busca promover as seguintes medidas: I - ações conjuntas dos órgãos de segurança pública, 
federais e estaduais, da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas; II - ações conjuntas de integração federativa da União com os Estados e Municípios, situados 
na faixa de fronteira, e na costa marítima; III - compartilhamento de informações e ferramentas entre 
os órgãos de segurança pública, federais e estaduais, os órgãos de inteligência, a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas; IV - implementação de projetos 
estruturantes para o fortalecimento da presença estatal na região de fronteira; V - integração com o 
(SISBIN) Sistema Brasileiro de Inteligência; e VI - ações de cooperação internacional com países 
vizinhos (BRASIL, 2020c). 
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estar munida de infraestruturas capazes de mitigar possíveis efeitos deletérios 

oriundos de intensos fluxos migratórios internacionais. 

Além disso, o Exército brasileiro tem desenvolvido um sistema de vigilância 

para toda a Faixa de Fronteira do Brasil. A Fase I de implementação do SISFRON 

(Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras)197 está plenamente funcional na 

Faixa de Fronteira do Brasil com o Paraguai. Por meio do uso integrado de radares, 

sensores e sistemas de comunicações, esse sistema busca detectar e informar em 

tempo real a ocorrência de movimentação física nessa região (ZAPAROLLI, 2019). 

Com base física no município de Dourados, Mato Grosso do Sul, que está distante 

aproximadamente 430 km de Porto Murtinho, os recursos tecnológicos 

disponibilizados pelo SISFRON têm sido determinantes para a atuação mais efetiva 

das forças armadas e da Polícia Federal, a fim de combater os ilícitos transfronteiriços, 

como o descaminho, o tráfico de drogas e o uso de veículos furtados, cuja estratégia 

principal é fazer uso de rotas alternativas. Desse modo, é possível identificar 

correlação entre iniciativas de integração sul-americanas e incremento do aparato de 

vigilância da fronteira: na medida em que as autoridades brasileiras têm buscado 

maior integração física regional, o planejamento e o desenvolvimento de estratégicas 

de controle e de segurança na Faixa de Fronteira tendem a acompanhar o incremento 

dos fluxos internacionais de bens, serviços e pessoas. 

A construção da ponte binacional entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta tende 

a transformar essas cidades-gêmeas em um importante nó na rede logística sul-

americana. Esse processo é fundamental para alavancar o desenvolvimento local e 

regional, uma vez que o arcabouço jurídico relativo à Faixa de Fronteira é restritivo no 

que se refere a investimentos privados  e produtivos nessa área. O adensamento da 

fluidez territorial proporcionará novas funcionalidades tanto nas horizontalidades, 

como o maior afluxo de turistas em direção ao Pantanal, quanto nas verticalidades, 

 
197 O SISFRON é um sistema integrado de sensoriamento, de apoio à decisão e de emprego 
operacional cujo propósito é fortalecer a presença e a capacidade de ação do Estado na faixa de 
fronteira. Esse sistema foi concebido por iniciativa do Comando do Exército, em decorrência da 
aprovação da Estratégia Nacional de Defesa, em 2008, que orienta a organização das forças armadas 
brasileiras sob a égide do trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença. O SISFRON 
estender-se-á pelos mais de 16.000 km que forma a linha limítrofe entre o Brasil e os países sul-
americanos vizinhos. Quando estiver em pleno funcionamento, monitorará uma superfície superior a 
2.500.000 km2, o que corresponde a 27% do território nacional  (BRASIL, 2020d). 
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como maior inserção econômica dessa região nas cadeias globais de valor. Esse 

cenário, por conseguinte, promoverá importantes inflexões na centralidade estratégica 

da circulação e da comunicação, visto que os atores envolvidos nesse processo 

buscam desenvolver iniciativas para dominar as superfícies e os pontos dessa rede 

por meio da gestão e do controle das distâncias (RAFFESTIN, 1993, p. 200). As 

diversas iniciativas políticas derivadas de setores públicos, privados e setoriais, tanto 

locais quanto nacionais e supranacionais, revelam a multidimensionalidade de atores 

que atuam em diferentes escalas de poder, o que reforça a importância da circulação 

como um ativo geopolítico. Desse modo, a circulação é a imagem do poder, embora 

esse poder nem sempre seja facilmente identificável. Esse poder, que tem o condão 

de controlar, vigiar, interceptar sem ser publicamente percebido. 

 

CONCLUSÃO  

 

A construção do corredor rodoviário bioceânico entre Paranaguá e Antofagasta 

desencadeará importantes transformações socioeconômicas nas múltiplas escalas 

geográficas. No âmbito sul-americano, apesar do contexto político incerto da 

UNASUL, os governos de Brasil, Paraguai, Argentina e Chile têm fortalecido iniciativas 

políticas a fim de implantar essa infraestrutura logística, o que tem angariado apoio de 

atores públicos, privados e setoriais, tanto na escala nacional quanto na local. A 

redução dos custos de transporte é um ativo importante para os segmentos 

exportadores de commodities agrícolas e minerais, visto que os portos chilenos 

dinamizam o acesso a mercados da bacia do Pacífico. Para os segmentos industriais, 

que têm perdido espaço na pauta brasileira de exportações, essa redução do custo 

de transporte pode representar um revigoramento produtivo desses segmentos, assim 

como a retomada parcial do market share sul-americano, que tem sido perdido para 

produtos chineses, ao longo das últimas décadas. Na escala local, no caso de Porto 

Murtinho, no estado do Mato Grosso do Sul, a construção da ponte internacional sobre 

o rio Paraguai transformará o município em um importante hub logístico sul-

americano, o que estimulará não somente os fluxos rodoviários nacionais e 

supranacionais, mas, também, os de turistas em direção a pontos turísticos no 
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Pantanal e os transfronteiriços ilegais, o que imporá desafios à gestão sustentável e 

de segurança nacional, mesmo que segmentos produtivos e políticos tenham 

demandado a revisão do arcabouço legal que define os usos territoriais da Faixa de 

Fronteira. 

Embora os projetos da IIRSA/COSIPLAN estejam paralisados, devido à 

transição entre UNASUL e PROSUL, a continuidade do projeto do Corredor 

Bioceânico Brasil-Paraguai-Argentina-Chile revela a existência de causas subjacentes 

que mantêm o desenvolvimento dessa iniciativa. Em relação ao Brasil, concepções 

geopolíticas que remontam ao século XX apresentam significativas convergências 

com os projetos e os objetivos dispostos tanto nos EIDs da IIRSA/COSIPLAN quanto 

nesse corredor bioceânico. Desse modo, a maneira como autoridades brasileiras têm 

interpretado a integração física sul-americana revela traços de similitude com o 

pensamento geopolítico difundido por Travassos e Meira Mattos. Embora a conjuntura 

doméstica e internacional seja significativamente distinta daquelas com as quais 

esses pensadores da geopolítica brasileira se defrontaram, alguns objetivos nacionais 

permanecem os mesmos: projetar poder no âmbito sul-americano e ampliar inserção 

internacional do país, por meio, também, da ampliação de redes de infraestrutura que 

conectem o país à costa da América do Sul banhada pelo oceano Pacífico. 
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CIERRE DE FRONTERAS POR PANDEMIA: EL CASO DE PUERTO IGUAZÚ, 

ARGENTINA 

Un análisis del proceso de securitización a través de medios periodísticos virtuales 

de la provincia de Misiones 

 
Hernán Ezequiel García198 

 
Resumo: 
Devido ao surto de coronavirus ao nível mundial, através do decreto de necessidade 
e urgência 274/2020, o fechamento das fronteiras foi realizado em todo o território 
argentino, colocando as regiões transfronteiriças sob a lupa, visto que as medidas de 
isolamento variaram nos países que compõem a região. É por isso que o presente 
artigo buscará analisar o processo de securitização desdobrado no lado argentino da 
Tríplice Fronteira, levando a cidade de Puerto Iguazú e seus arredores através da 
mídia jornalística virtual da província de Misiones. A noção de securitização será 
assumida desde as contribuições feita por os autores críticos da segurança, 
entendendo-a como as práticas e os discursos gerados diante da construção de uma 
“ameaça” à segurança e sua consequente resposta para que essa “ameaça” deixe de 
existir, ou bem, minore. Além disso, os autores levados em consideração realizam 
uma ruptura com a ideia de oposição dialética entre segurança e insegurança. 
 
Palavras-chave: Fechamento das fronteiras; securitização; mídia jornalística virtual. 
 
INTRODUCCIÓN 

 

El día 11 de marzo del corriente año, la Organización Mundial de la Salud 

declaró como pandemia el brote de coronavirus (COVID-19) a nivel mundial, llevando 

a los países a tomar ciertas medidas para la contención de la enfermedad. En 

Argentina, un día posterior, se declaró la emergencia sanitaria y el día 16 de marzo, a 

través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274/2020, el Poder Ejecutivo 

Nacional llevó a cabo la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas 

extranjeras no residentes en el país, a través de cualquier punto de acceso al mismo, 

exceptuándose de ello a personas afectadas al transporte de mercaderías por 

operaciones de comercio internacional, transportistas, y personas afectadas a vuelos 

y traslados sanitarios. El día 19 de marzo, el presidente Alberto Fernández anunció el 
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comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), conocido como 

cuarentena, y unos días más tarde, a través del DNU 313/2020, se amplió el alcance 

de la prohibición de ingreso al territorio nacional a personas residentes en el país y a 

los argentinos y las argentinas con residencia en el exterior, salvo algunas 

excepciones. Todas estas decisiones, tuvieron sus respectivas prórrogas cada dos o 

tres semanas, mostrando de este modo que la política sanitaria del gobierno argentino 

se encaminó hacia el llamado “cierre de fronteras” para llevar a cabo prácticas de 

control y vigilancia fronterizos. El presente artículo comprende en su análisis desde 

los meses de marzo a agosto, siendo el 16 de marzo cuando comenzó a regir el cierre 

de fronteras hasta la décima prórroga de la cuarentena que finalizó el 30 de agosto. 

 
 

“… la semana pasada estuvimos en Misiones, recorrimos con el gobernador 
Herrera Ahuad algunos pasos de frontera y vimos el miedo por la cantidad de 
extranjeros que habitualmente ingresan a la provincia por turismo. Luego se 
lo comunicamos al Presidente de la Nación y la respuesta fue inmediata. El 
domingo se decidió cerrar herméticamente todas las fronteras" (El Territorio, 
18 de marzo de 2020). 

 
 

El extracto previo es de “El Territorio”, uno de los medios periodísticos virtuales 

de la provincia de Misiones, junto con Misiones Online, La Voz de Misiones, Primera 

edición y La Voz de Cataratas, utilizados para la propuesta del artículo. Volviendo a lo 

citado anteriormente, dichas palabras surgieron al ser entrevistada María Florencia 

Carignano, la titular de la Dirección Nacional de Migraciones, una de las instituciones 

estatales ubicadas en el Centro de Frontera Puerto Iguazú – Foz do Iguaçu. En su 

argumento destaco un punto central para este análisis que es el “miedo por la cantidad 

de extranjeros”, ya que este paso fronterizo, según estadísticas oficiales199, en el año 

2018 representó el 15,35% de movimientos de frontera totales de Argentina, el mayor 

porcentaje de movimientos migratorios sobre el territorio argentino para aquel año. 

Además de la cantidad de extranjeros que se movilizan allí, aparece en su argumento 

el “miedo” a esos extranjeros y a la pérdida de control en la frontera territorial, lo cual 

deriva a un “cierre de fronteras”, posibilitado gracias al proceso de securitización de la 

frontera. El mismo es entendido como el conjunto de prácticas y discursos que se 

 
199 Estadísticas de Movimientos de Ingreso y Egreso, Período 2018, Dirección Nacional de Migraciones. 
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presentan como respuesta a cuestiones construidas (y naturalizadas) como amenazas 

a la seguridad, llevando al fortalecimiento y/o endurecimiento de controles migratorios, 

teniendo en cuenta los actores y prácticas de seguridad que en ellos intervienen (Bigo, 

2002). 

Al encontrarse en la llamada Triple Frontera, el Centro de Frontera Puerto 

Iguazú – Foz do Iguaçu (más allá de sus límites físicos) se ubica en una región 

transfronteriza compartida por Argentina, Brasil y Paraguay, la cual ha sido 

representada como una región peligrosa a partir de su asociación con la supuesta 

presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de la 

organización islámica musulmana Hezbollah, de la organización paramilitar yihadista 

Al-Qaeda y de actividades vinculadas al narcotráfico, reforzándose estas imágenes a 

través de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, existe un amplio despliegue 

y refuerzo de control y vigilancia a través de prácticas de seguridad, lo que se presenta 

como “blindaje” fronterizo para combatir aquellas “amenazas”, como así también para 

la continua reproducción de lo que implica una frontera en la visión estatal, es decir, 

el comienzo o fin de un Estado con respecto a los otros, reforzando límites 

geográficos, políticos, económicos y simbólicos. De este modo, la Triple Frontera 

aparece como un lugar de tensión, donde los peligros se encuentran de manera 

latente. Es un lugar donde la intervención estatal busca delimitar de modo sistemático 

los límites fronterizos a través del control y de la vigilancia, ya que la funcionalidad 

ordenadora del Estado percibe a los márgenes espaciales y sociales “como espacios 

de desorden” (Das & Poole, 2008, p. 22). 

La conjugación de, por un lado, el cierre de fronteras, y por el otro, el caso de 

Puerto Iguazú, derivó a la formulación de ciertas inquietudes: ¿cómo fue abordado por 

los medios virtuales el cierre de fronteras en Argentina?¿qué particularidades 

presentó el cierre de fronteras en Puerto Iguazú y alrededores?¿cómo se llevó a cabo 

el proceso de securitización de dicha región transfronteriza? Dichos interrogantes 

buscarán ser problematizados a través de medios periodísticos virtuales de la 

provincia de Misiones, sin dejar de lado medios virtuales que correspondan a una 

escala nacional y aporten al análisis que se desarrollará más adelante. 
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CRONOLOGÍA DEL CIERRE DE FRONTERAS 

 

Como se mencionó en la introducción del presente artículo, la prohibición del 

ingreso al territorio argentino comenzó a regir en primer lugar para personas 

extranjeras no residentes en el país el día 16 de marzo. Diez días más tarde se amplió 

el alcance de la prohibición a personas residentes en el país y a los argentinos y las 

argentinas con residencia en el exterior, efectivizándose de manera total dos días más 

tarde debido a que hubo un porcentaje de personas que se encontraban en tránsito 

aéreo hasta ese entonces. La prohibición de ingreso a la Argentina, para el caso que 

aquí compete, se tradujo en un “cierre de fronteras” para mitigar el avance del virus, 

exceptuando a transportistas de mercaderías en relación al comercio internacional y 

a personas afectadas a vuelos sanitarios. Para poder llevar a cabo el control que 

requiere un cierre de fronteras, desde el gobierno nacional se creó el Comando 

Unificado de Seguridad, a través de la resolución 40/2020 del Ministerio de Seguridad, 

a través del cual: 

 
 
“se instruye a las diferentes fuerzas de seguridad (Policía Federal, 
Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria) para que 
ejecuten en las fronteras las disposiciones del Ministerio de Salud” (El 
Territorio, 18 de marzo de 2020). 
 
 

Cabe aclarar, que en la llamada Triple Frontera convergen tres países, pero los 

cruces terrestres entre ellos se dan Paraguay-Brasil a través del Puente Internacional 

de la Amistad y Brasil-Argentina a través del Puente Tancredo Neves, por lo que el 

análisis en cuestión se focalizará en el cierre del Puente Tancredo Neves al involucrar 

al lado argentino. A través de dicho puente, en los primeros días que se fue regulando 

la prohibición del ingreso al país de extranjeros no residentes, las autoridades 

informaron el ingreso de “casi 9000 personas por dicho paso de frontera”200 y el 

montaje por parte del Ejército Argentino de “carpas de campaña para alojar durante la 

noche a los turistas que continúan llegando al país”201. Frente a esa situación, el día 

24 de marzo el comité de emergencia de Puerto Iguazú a través de la resolución 

 
200 El Territorio, 23 de marzo de 2020. 
201 El Territorio, 23 de marzo de 2020. 
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municipal 291/2020 dictaminó que “no se permitirá más el ingreso de personas y 

transporte de ninguna nacionalidad por el paso fronterizo que une a Iguazú con la 

ciudad brasileña de Foz”202, presentando la excepción de que “sólo podrán ingresar a 

la ciudad los residentes de la misma”203. Ello se llevó a cabo a través de la “colocación 

de cinco camiones cargados con caños de desagües, que fueron colocados a unos 

200 metros del Centro de Frontera, sobre la ruta nacional 12”204, pero hubo fotos y 

videos que mostraron el cruce de personas a pesar de la resolución municipal del día 

anterior, “ya que Iguazú quedó como único punto de acceso a nuestro país, por donde 

ingresan todas las personas que vuelven del exterior y del Mercosur”205, al encontrarse 

del lado de Foz de Iguazú el aeropuerto que realiza conexiones de vuelos a diversos 

países de todo el mundo, y el elegido por varios residentes argentinos para la 

reprogramación de sus vuelos al decretarse la cuarentena el día 19 de marzo. 

Teniendo en cuenta la permeabilidad que presentaba dicho paso fronterizo y la 

transgresión a la resolución municipal, el día 26 de marzo a través del DNU 313/2020, 

se decretó la prohibición de ingreso al territorio argentino tanto de residentes como de 

extranjeros no residentes, efectuándose el llamado “cierre de fronteras”, siendo 

efectivizado recién entre 48 y 72 horas más tarde, habiendo información del arribo de 

100 personas que no estaban autorizas a ingresar206, la partida de un avión la Fuerza 

Aérea Argentina a Buenos Aires207 y el ingreso de 30 personas a horas del cierre total 

de las fronteras208. 

 

MÁRGENES: ESPACIOS DE DESORDEN 

 

Veena Das y Deborah Poole argumentan que a los márgenes espaciales y 

sociales se los conciben como “espacios de desorden, sitios en los que el estado no 

ha podido instaurar el orden” (2008, p. 22), como en el presente caso, donde la 

intervención estatal busca delimitar de modo sistemático los límites fronterizos a 

 
202 Misiones Online, 25 de marzo de 2020. 
203 Misiones Online, 24 de marzo de 2020. 
204 El Territorio, 25 de marzo de 2020. 
205 Misiones Online, 25 de marzo de 2020. 
206 El Territorio, 27 de marzo de 2020. 
207 Misiones Online, 27 de marzo de 2020. 
208 El Territorio, 28 de marzo de 2020. 
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través del control y de la vigilancia respondiendo a la lógica de un “cierre de fronteras”. 

Anteriormente se presentaron noticias de personas afectadas a las decisiones 

progresivas acerca de la prohibición de ingreso al territorio nacional, pero un cierre 

total de fronteras es una medida imposible de ser llevada a cabo en su totalidad, ya 

que existen imponderables que irrumpen en la ejecución plena de una decisión de tal 

magnitud. Un ejemplo de ello fue la colocación de vallas sobre el puente Tancredo 

Neves que une a las ciudades de Puerto Iguazú y Foz do Iguaçu por parte de 

Gendarmería Nacional y de la Policía de Misiones “para impedir el acceso de turistas 

que intentan ingresar al país”209, desencadenando una odisea en un grupo de 17 

argentinos que se quedaron varados en el puente. En un primer momento, las 

autoridades les indicaron “que si salían de Brasil no iban a poder volver por una nueva 

normativa y señalaron que el ingreso argentino estaba bloqueado”210, pero el grupo 

de viajeros decidieron ir al puente de todos modos y ante la imposibilidad de ingreso 

al territorio argentino: 

 
 

“durmieron allí, aguardando que se les permita el ingreso a Argentina. Allí 
tuvieron una carpa instalada por las fuerzas argentinas para protegerse del 
sol, quienes por la noche también les acercaron colchones para que no 
duerman sobre la calle. La policía de Brasil y el cónsul argentino en Foz, 
también se acercaron al grupo para brindarles comida y bebida” (Misiones 
Online, 30 de marzo de 2020). 
 
 

Al cabo de unas horas, “las fuerzas argentinas instaladas en el lugar corrieron 

las vallas y buscaron al grupo de turistas argentinos”211, permitiendo que ingresen a 

Puerto Iguazú. Esta situación, generó una reacción de molestia en Oscar Herrera 

Ahuad, gobernador de la provincia de Misiones, argumentando que hubo personas 

que “hacen avivadas y por distintas maniobras logran pasar”212, denunciando que el 

cierre de fronteras se da en el discurso, pero en la práctica no se lleva a cabo e 

inclusive responsabilizó al cónsul en Foz de Iguazú, Roberto Lafforgue, “por no 

contener y hospedar a los argentinos que llegaron hasta esa ciudad”213. La génesis 

 
209 Misiones Online, 29 de marzo de 2020. 
210 Misiones Online, 29 de marzo de 2020. 
211 Misiones Online, 30 de marzo de 2020. 
212 Misiones Online, 31 de marzo de 2020. 
213 Ibidem. 
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de su preocupación (y la de sus predecesores) por la frontera se debe a que la 

provincia de Misiones tiene en primer lugar una vasta extensión de frontera física con 

Brasil, luego con Paraguay y finalmente una pequeña proporción de frontera 

interprovincial en Argentina. Más allá de aquella situación de varados en el puente, 

con la llegada de la primera prórroga de la llamada cuarentena a principios del mes 

de abril, se podía leer en los medios virtuales que “la zona primaria aduanera de 

Puerto Iguazú que limita con la ciudad brasileña de Foz de Iguazú se encuentra 

cerrada”214, aclarando que solamente se les permitía el acceso a los choferes de 

camiones afectados al comercio internacional, desplegándose en el lugar “una guardia 

mínima de efectivos de Gendarmería Nacional, AFIP y (Dirección Nacional de) 

Migraciones”215. 

La postura del gobernador de Misiones a lo largo de los meses, argumentando 

que era lo requerido por los propios misioneros, fue la de mantener el cierre de 

fronteras para la contención de la situación epidemiológica y frenar la propagación del 

coronavirus en la provincia. Al día 31 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud Pública 

de la Provincia de Misiones informó un total de 54 casos confirmados en territorio 

misionero sobre una población estimada en 2020 de 1.287.481 habitantes216. Para el 

caso de Argentina, a ese día el Ministerio de Salud de la Nación reportó un total de 

417.735 pacientes infectados217 sobre una población estimada para 2020 de 

45.376.763 habitantes218. Estos datos indican que, hacia el último día del mes de 

agosto, en la provincia de Misiones el porcentaje de cantidad de contagios sobre la 

población total fue de 0,004% y en la República Argentina fue de 0,92%. Ese bajo 

porcentaje con respecto al resto del país, fue resultado de dos medidas atribuidas al 

proceso de securitización ante el “miedo” a ese enemigo invisible llamado coronavirus. 

La primera medida fue a nivel provincial a través del decreto 472/2020, el cual: 

 
 

“obliga a todo residente en Misiones que ingrese a la provincia, a someterse 
a un protocolo sanitario y de seguridad, que rige desde esa fecha. Determina 

 
214 El Territorio, 3 de abril de 2020. 
215 Ibidem. 
216 Provincia de Misiones. Proyección de población 2010 – 2020. Instituto Provincial de Estadística y 
Censos. 
217 La Nación, 31 de agosto de 2020. 
218 Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. 
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que los ingresantes deberán firmar una declaración jurada, fijar domicilio de 
cuarentena obligatoria, someterse a controles y pruebas diagnósticos por 
COVID-19” (Primera Edición, 19 de abril de 2020). 

 
 

Y la segunda medida, en coordinación entre la provincia de Misiones y Nación, 

fue la de mantener el cierre de fronteras de manera determinante. Habiendo pasado 

más de la mitad del mes de abril, el gobierno de Misiones le elevó al Presidente de la 

Nación unos planteos para la tercera prórroga de la cuarentena: 

 
 
“mantener las fronteras cerradas con los países limítrofes, reforzar la 
presencia de fuerzas federales de seguridad en toda la frontera con Brasil y 
elaborar un protocolo de seguridad para los camioneros que continúan 
desarrollando actividades” (Primera Edición, 24 de abril de 2020). 
 
 

De allí la solicitud del gobernador al mandatario presidencial de que las 

fronteras debían seguir cerradas y “que sea lo último que se abra”219 en las futuras 

habilitaciones a nivel nacional. El presidente propuso reforzar los controles en la Triple 

Frontera en una reunión con los gobernadores, a quienes “les mostró un mapa en 

donde se divisaba a la provincia de Misiones, con 41 casos positivos, rodeada de 

puntos rojos que representaban los brotes en los vecinos estados brasileños”220, 

exponiendo la situación de la frontera de la provincia con Brasil. Inclusive hubo 

solicitudes por parte del gobernador de Misiones al Ministerio de Defensa de un 

patrullaje aéreo pero no para la zona de Puerto Iguazú y alrededores, sino “para 

controlar mejor en las zonas donde la bajante del río Uruguay permite pasar 

caminando”221 al sureste de la provincia. Se aclaró de todos modos que el Ejército 

Argentino, dependiente del Ministerio de Defensa, no tiene jurisdicción en la frontera, 

donde si tienen jurisdicción las fuerzas federales como Gendarmería Nacional y 

Prefectura Naval que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Por ello 

los efectivos solicitados no fueron al territorio misionero recién hasta el mes de agosto, 

aunque cabe destacar la situación de excepcionalidad. En el mes de junio, el gobierno 

nacional autorizó al Ejército Argentino a “reforzar” la frontera de la provincia de Salta 

con Bolivia, particularmente en la ciudad de Salvador Mazza, en donde el gobernador 

 
219 La Voz de Misiones, 27 de abril de 2020. 
220 Perfil, 15 de julio de 2020. 
221 Misiones Online, 20 de mayo de 2020. 
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argumentó que “hay más de 25 kilómetros de frontera y más de 60 pasos clandestinos 

e ilegales”222, y en la ciudad de Aguas Blancas. De todos modos, se aclaró que los 

operativos del Ejército Argentino en la región respondían a un operativo llamado 

“Integración Norte” que se lleva a cabo desde 2018, teniendo como objetivo “el 

adiestramiento y apoyo logístico a las fuerzas de seguridad y la asistencia a la 

población civil con campañas sanitarias, alimentarias y de infraestructura”223. 

Ello da cuenta de que la situación de pandemia tuvo sus particularidades bajo 

una lógica sanitaria, pero que el proceso de securitización allí desplegado se conjugó 

históricamente en distintos “universos sociales” como presenta Bigo (2014) para el 

caso de la Unión Europea. El autor francés, argumenta que los controles fronterizos, 

teniendo en cuenta a los actores y a las prácticas de seguridad allí implicados, operan 

en tres “universos sociales”: el campo estratégico-militar, el campo de la seguridad 

interna y el universo social de la cibervigilancia global (Bigo, 2014). Ellos se 

encuentran interrelacionados, pero poseen características que los autodeterminan, 

siendo el primer universo el caracterizado por el patrullaje, la contención y las líneas 

que deben ser “defendidas”; el segundo es el encargado de la gestión del flujo de 

personas; y el tercero (visto como una red más que como un campo) infiltra sus lógicas 

en las prácticas de los otros dos universos, caracterizándose por la “virtualización” de 

las fronteras (Bigo, 2014). Este tercer universo social de la cibervigilancia global, pudo 

verse materializado en el mes de julio con la instalación de un módulo sanitario 

“diseñado para el aislamiento de personas que atraviesen el paso con síntomas 

asociados al COVID-19”224 provisto por el proyecto regional llamado Eurofront 

desarrollado en cuatro fronteras de siete países (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Paraguay y Perú) financiado por la Unión Europea e implementado por la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional 

Italo-Latinoamericana (IILA) y la Fundación Internacional para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). 

 
 

El proyecto Eurofront tiene como objetivo mejorar los mecanismos de 
coordinación en la gestión integral de fronteras entre los países y brindar 

 
222 El Territorio, 24 de junio de 2020. 
223 Ibidem. 
224 Perfil, 15 de julio de 2020. 
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apoyo en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, 
considerando que América del Sur es una de las principales regiones de 
origen y destino de estos delitos” (Organización Internacional para las 
Migraciones. Argentina. 1 de julio de 2020. Recuperado de: 
http://argentina.iom.int/co/news/el-proyecto-eurofront-entreg%C3%B3-al-estado-

infraestructura-y-equipamiento-de-detecci%C3%B3n-y). 
 
 

Debido a la pandemia, la primera parte del proyecto se presentó bajo una lógica 

adaptada a la emergencia sanitaria a través de “tres líneas de investigación que 

constituyen la asistencia en infraestructura, materiales de detección (…) y otros de 

prevención y cuidado para los trabajadores de fronteras”225. El proyecto completo es 

una propuesta para ser llevada a cabo entre los años 2020 y 2024, financiado por la 

Comisión Europea con 15 millones de euros226, en vías de “fortalecer la cooperación 

transfronteriza en Sudamérica con sistemas modernos e integrales de gestión 

fronteriza”227. De este modo, el proyecto Eurofront es una propuesta de control 

fronterizo que busca operar a través de la cibervigilancia, teniendo en cuenta además 

a los actores y a las prácticas de seguridad que se encuentran en los otros dos 

“universos sociales”. El “patrullaje” fronterizo y la gestión del flujo de personas 

habilitadas para el tránsito transfronterizo, continuaron durante el cierre de fronteras. 

Como se presentó el caso de la provincia de Salta en el mes de junio, en el mes de 

agosto fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación aseguraron que: 

 
 
“el Ejército Argentino está colaborando con la Gendarmería Nacional y la 
Prefectura Naval en acciones de logística con sobrevuelos que permitan 
ejercer control en esos territorios, siempre teniendo en cuenta la Ley de 
Seguridad Interior y tratando de hacer un trabajo en equipo también con la 
policía misionera” (El Territorio, 15 de agosto de 2020). 
 
 

Ello muestra la excepcionalidad de la presencia del Ejército Argentino en una 

región transfronteriza debido al avance del coronavirus, a pesar de no tener 

jurisdicción allí. Por otro lado, en los meses que comenzaron a habilitarse actividades 

para “salir” de la cuarentena y permitir la circulación de una mayor cantidad de 

personas, es decir hacia fines del mes de mayo, el gobernador de Misiones decidió 

 
225 Ibidem. 
226 https://www.fiiapp.org/proyectos_fiiapp/eurofront/ 
227 https://iila.org/es/el-nuevo-programaeurofront-2-de-marzo-de-2020/ 

http://argentina.iom.int/co/news/el-proyecto-eurofront-entreg%C3%B3-al-estado-infraestructura-y-equipamiento-de-detecci%C3%B3n-y
http://argentina.iom.int/co/news/el-proyecto-eurofront-entreg%C3%B3-al-estado-infraestructura-y-equipamiento-de-detecci%C3%B3n-y
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de manera tajante mantener el cierre de fronteras, para evitar la propagación del virus 

en el territorio provincial. En el mes de junio, en una conferencia de prensa argumentó 

que “este es un tiempo epidemiológico donde no voy a aceptar bajo ningún punto de 

vista que se abran las fronteras, ni con un protocolo establecido”228, sosteniendo a lo 

largo de los meses su postura. Ejemplo de ello fue en el mes de agosto, cuando se 

comunicó con el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 

para solicitar que las fronteras se mantengan cerradas “hasta que las condiciones 

epidemiológicas sean las adecuadas para reabrirlas”229, debido al número sostenido 

de casos de la ciudad de Foz do Iguaçu y otros municipios brasileros. Además, el 

mantener el cierre de fronteras, tuvo dos impactos positivos según el mandatario 

provincial: el sanitario y el económico. 

 

¿LO POSITIVO DEL CIERRE DE FRONTERAS? 

 

En el diario Primera Edición se presenta lo expuesto al Ministro de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto por parte del gobernador de Misiones, 

argumentándole los “dos ‘impactos positivos’ que el cierre de las fronteras generaron 

en Misiones”230: el sanitario y el económico. En cuanto al primero, si bien cada país 

tomó sus propias decisiones en cómo afrontar la propagación del virus, “la provincia 

(de Misiones) tiene más de 600 kilómetros de límite internacional con uno de los 

países más afectado a nivel mundial por la pandemia de coronavirus”231, Brasil. La 

situación epidemiológica del país vecino generó preocupación por la cantidad de 

casos, por ello el cierre de fronteras se presentó como una de las soluciones para 

“cuidar” a la Argentina. “Pese a reiterados pedidos, Misiones mantendrá cerradas las 

fronteras”232 se podía leer a dos meses exactos del cierre de fronteras decretado a 

nivel nacional, como así también titulares de noticias acerca de la situación 

epidemiológica del país vecino: “Más de 200 infectados en municipios brasileños 

 
228 El Territorio, 19 de junio de 2020. 
229 Primera Edición, 11 de agosto de 2020. 
230 Ibidem. 
231 La Voz de Misiones, 9 de junio de 2020. 
232 El Territorio, 20 de mayo de 2020. 
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acechan la frontera de Misiones”233; “Coronavirus: el mapa oficial de los casos de 

Brasil que muestra la amenazante situación que enfrenta Misiones”234; “Coronavirus: 

Foz do Iguaçu en alerta roja”235; entre otros. Cabe aclarar que al día 30 de agosto, el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones informó un total de 54 casos 

confirmados en toda la provincia sobre una población estimada en 2020 de 1.287.481 

habitantes236, mientras que, a ese día, en Foz do Iguaçu la cantidad fue de 5.039 

casos confirmados237 sobre una población estimada en 2020 de 258.248 

habitantes238. Ello muestra que, en toda la provincia de Misiones, el porcentaje de 

cantidad de contagios sobre la población total fue de 0,004%, mientras que en Foz do 

Iguaçu ese porcentaje fue de 1,95%, por ello la postura del mandatario provincial de 

la continuidad del cierre de fronteras y de considerar que dicha decisión tuvo como 

impacto positivo la variable sanitaria. 

En cuanto al otro impacto positivo, el económico, según estimaciones del 

Ministerio de Hacienda de Misiones, en poco más de cuatro meses del cierre de 

fronteras, “(se) evitó que cerca de 6 mil millones de pesos se volcaran en comercios 

de países vecinos”239. Además, la provincia le reclamó al gobierno nacional “la 

promulgación del artículo 10 de la Ley Pyme (régimen económico de frontera) y 

efectivizó la entrega de un documento detallando por qué se requiere de una zona 

franca especial o una menor carga impositiva”240, para potenciar la actividad 

económica provincial y generar condiciones de competitividad con Paraguay y Brasil. 

Particularmente en Puerto Iguazú, la masividad de movimiento de personas que 

transitaban por los puentes internacionales Tancredo Neves y de la Amistad para 

realizar compras a un costo menor que el local, se vio impedido por el cierre fronterizo 

y contribuyó a evitar la “fuga de dinero” a los países vecinos. Pero ello, tuvo su 

contracara en la zona que puede verse como el impacto negativo del cierre de 

 
233 La Voz de Misiones, 9 de junio de 2020. 
234 Misiones Online, 13 de junio de 2020. 
235 La Voz de Cataratas, 25 de junio de 2020. 
236 Provincia de Misiones. Proyección de población 2010 – 2020. Instituto Provincial de Estadística y 
Censos. 
237 El Territorio, 30 de agosto de 2020. 
238 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
239 La Voz de Misiones, 11 de agosto de 2020. 
240 El Territorio, 18 de agosto de 2020. 
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fronteras: la actividad turística; ya que “en Iguazú 11.500 personas dependen 

directamente del turismo”241, al ser un destino internacional y depender de la 

conectividad aérea proporcionada por el aeropuerto que se encuentra en Foz do 

Iguaçu. 

Por otra parte, existen condiciones que, desde el control y vigilancia fronterizos, 

se dispone la prohibición de ciertas prácticas en regiones transfronterizas, dándose 

una suerte de transgresión a ellas a través de actividades llevadas a cabo en los 

intersticios de lo legal, ya que son las prohibiciones legales las que crean una suerte 

de campo de las prácticas ilegales (Foucault, 2018). Si bien la relación entre cierre de 

fronteras y economía formal transfronteriza se vio interrumpida, la llamada economía 

informal, que incluye al contrabando y al narcotráfico, continuó operando en Puerto 

Iguazú y alrededores. Ello pudo verse en noticias con los siguientes titulares: “Iguazú: 

incautaron cigarrillos y zapatillas de contrabando despachados en encomiendas”242; 

“Prefectura secuestró más de 2.000.000 de pesos en celulares de contrabando en la 

frontera de Iguazú”243; “El contrabando en la Triple Frontera también se reinventa por 

la pandemia de coronavirus”244 al hallar una mini embarcación operada a control 

remoto que trasladaba celulares; “Iguazú: transportaba mercaderías de contrabando, 

intentó huir pero fue detenido”245; “Incautaron un cargamento de vinos en poder de 

siete hombres”246. A partir de argumentos basados en la seguridad nacional y el 

control de fronteras, en la Triple Frontera se han implementado políticas públicas que 

“reforzaron las inversiones de seguridad, aumentando las acciones represivas y 

preventivas con énfasis en lo tecnológico” (Renoldi, 2015, p. 419) y la cuarentena no 

fue excepción de ello. 

Es preciso destacar el lugar que ocupó Ciudad del Este en el cierre de fronteras 

al encontrarse en la llamada Triple Frontera. Ella se ha convertido en objeto de interés 

estatal-mediático por considerarse una región “insegura”, como lo demuestran dos 

noticias. Una de ellas que corresponde a fines de mayo cuenta acerca del aumento 

 
241 Misiones Online, 13 de agosto de 2020. 
242 El Territorio, 1 de junio de 2020. 
243 Misiones Online, 9 de julio de 2020. 
244 Misiones Online, 16 de julio de 2020. 
245 El Territorio, 27 de julio de 2020. 
246 El Territorio, 5 de agosto de 2020. 
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de casos sin encontrar el nexo epidemiológico, a lo cual el ministro de Interior 

paraguayo luego denuncia “que personas siguen ingresando ilegalmente al país a 

través de esa frontera”247. La otra noticia fue la de un tiroteo entre “marinos que 

realizaban patrullas navales”248 y un grupo de desconocidos a quienes se los calificó 

como “delincuentes”, teniendo como resultado la muerte de uno de los marinos a los 

pocos días de sucedido el hecho. Al encontrarse del otro lado de Brasil, las medidas 

del gobierno paraguayo fueron similares a las del gobierno argentino en cuanto al 

cierre de fronteras, reforzando el control fronterizo e inclusive llegando a declarar “a 

la frontera con Brasil como ‘zona roja’ de coronavirus”249. 

 

A MODO DE CIERRE 

 

En el presente artículo se buscó llevar a cabo un análisis sobre el cierre de 

fronteras abordado a través de medios periodísticos virtuales de la provincia de 

Misiones, teniendo como caso de estudio a Puerto Iguazú y alrededores. Dicho cierre 

fue desplegado por medio de un proceso de securitización de la frontera, entendido 

como el conjunto de prácticas y discursos que se presentan como respuesta a 

cuestiones construidas como amenazas a la seguridad (Bigo, 2002). La “amenaza” a 

la seguridad nacional fue el coronavirus (y las personas contagiadas), y al ser una 

región transfronteriza, se la concibe como un espacio de desorden en donde “el estado 

no ha podido instaurar el orden” (Das & Poole, 2008, p. 22) y busca instaurarlo de 

manera continua a través del control y de la vigilancia, en este caso, a través del cierre 

de fronteras. Las fronteras son entendidas como “instituciones sociales complejas, 

que están marcadas por tensiones entre prácticas de reforzamiento y prácticas de 

atravesamiento” (Mezzadra & Neilson, 2017, p. 21), por luchas de poder de quienes 

hacen existir a la frontera más allá de su variable espacial. Si bien ello sucede, es 

importante mostrar como en contexto de pandemia, la materialización de la frontera 

estatal opera de manera relevante en las decisiones de un gobierno nacional. 

 

 
247 La Voz de Misiones, 31 de mayo de 2020. 
248 Misiones Online, 16 de julio de 2020. 
249 La Voz de Misiones, 26 de junio de 2020. 
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LA PATAGONIA SUR EN LAS FRONTERAS DEL ESPACIO GLOBAL 

 
Alejandro Schweitzer 250 

 
Resumo: 
La expansión del capitalismo, desde el siglo XVIII hacia espacios periféricos como la 
Patagonia sur se desplegó por procesos de frontera de mercantilización, apropiación 
y capitalización de la naturaleza. Para estos despliegues, las potencias capitalistas 
primero y los grandes capitales transnacionales después, llevaron adelante procesos 
de producción del espacio para asegurarse condiciones materiales, reconfigurando 
territorios por expansiones geográficas, modificaciones en ecosistemas e inversiones 
en infraestructura, equipamientos, transporte y otras condicionees que pueden ser 
rastreados a lo largo de la historia, generando nuevas configuraciónes que en la 
actualidad adoptan características de capitalismo de frontera. Para asegurar estos 
despliegues y administrar el funcionamiento de los territorios, las fronteras de los 
estados nacionales fueron también condiciones necesarias. En la actualidad este 
capitalismo de frontera, en espacios transfronterizos, periféricos y estratégicos como 
la Patagonia, se manifiesta mediante nuevos megaproyectos y acaparamiento de 
tierras y agua que profundizan las posibilidades de explotación y extienden las 
fronteras de apropiación de la naturaleza, de la mano de inversiones con objetivo de 
acumulación por financiarización o para extraer recursos considerados necesarios 
para la proyección de China como posible nueva potencia hegemónica o para la 
construcción de escenarios dominados por el capital transnacional. Ante este 
escenario, que se complica con la pandemia y la crisis ecológica se plantea la 
necesidad de repensar las fronteras de manera integrada para comprender los 
procesos que llevaron a la situación actual y para formular propuestas que permitan 
soportar la crisis sin nuevas fronteras y exclusiones. 
 
Palavras-chave: Ecología política; fronteras de la naturaleza, Patagonia sur.  
 
INTRODUCCIÓN  

 
La Patagonia Sur es una región transfronteriza compartida entre Argentina y 

Chile. Cuenta con una superficie total de 554.424 km². El sector chileno, con 240.527 

km², comprende las regiones Aysén y Magallanes, mientras que en el lado argentino, 

con 313.897 km², la integran las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico sur, y los departamentos Río Senguer, Sarmiento y Escalante, en 

el Sur de la Provincia del Chubut. Su situación es periférica tanto en relación a los 
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espacios centrales argentinos y chilenos como en el propio espacio mundial y 

estratégica por las condiciones que permiten la apropiación y capitalización de la 

naturaleza (PORTO, J y SCHWEITZER, A 2018). La configuración del espacio 

patagónico, desde la llegada de los europeos, se fue produciendo con el objeto de 

poner en valor esas condiciones naturales e integrarlas a circuitos de acumulación 

globales, mediante procesos de expansión geográfica del capital, desde el siglo XVIII 

hasta la actualidad. Esta puesta en valor de las condiciones naturales necesita sus 

propias condiciones, materiales, que el capital busca asegurar mediante construcción 

de infraestructuras de energía, agua y acceso al espacio y también legales, 

jurisdiccionales, financieras, de fuerza de trabajo, etc. La apropiación de condiciones 

naturales y la producción de las condiciones materiales en la Patagonia Sur fueron el 

motor del avance de las fronteras de mercantilización de la naturaleza, de su 

apropiación y capitalización. Estos procesos son explicados por Jason Moore, que 

plantea que el despliegue del capitalismo al conjunto del planeta se dio por medio de 

fronteras de mercantilización de la naturaleza, buscando apropiarse de “los cuatro 

baratos”: alimentos, energía, materia prima y trabajo humano (MOORE, 2020). 

Plantea que en realidad en todo momento se trata de trabajo desde que en la 

naturaleza, humana y no humana, se realizan procesos metabólicos concretos, 

históricos y donde los humanos, entre otras especies, tenemos condiciones para 

incidir. En sus aportes más recientes plantea que es el capitalismo el que produce 

espacios y configuraciones concretas de la naturaleza para organizarla y ponerla a 

trabajar en beneficio de la acumulación de capital (SMITH, 2020). Esta organización 

se da mediante procesos de apropiación, consistentes en el control, desposesión o 

expropiación de condiciones de producción previamente en manos de otras 

sociedades, culturas y pueblos, modificando y creando así nuevos ecosistemas. Este 

avance que aun continúa, que no fue siempre pacífico, que exigió violencias sobre 

poblaciones y que en la actualidad pone en peligro las propias condiciones naturales. 

Esta apropiación se combina con la capitalización, es decir, la extracción de productos 

del trabajo de la naturaleza y su incorporación a circuitos de producción cada vez más 

globales, con el fin último de proseguir con los proceso de acumulación de capital cada 

vez más globales (MOORE, 2020). Desde esta aproximación, en este trabajo se 
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plantea que los procesos de apropiación y capitalización del trabajo de la naturaleza 

y de producción de espacios con el objetivo de organizar esta apropiación y 

capitalización, vistos en su conjunto, constituyen fenómenos de frontera y son políticos 

en la medida que ponen en contacto sectores sociales, poblaciones y capitales con 

diferentes porciones de poder, generando conflictos por el acceso a condiciones de 

producción entre las empresas que realizan las actividades y a condiciones de 

reproducción, entre estos capitales y las poblaciones, tal como sucede, por ejemplo, 

cuando se trata del acceso al suelo y al agua. Son fronteras políticas en las que 

algunas veces los estados apenas intervienen y en otras ocasiones son los únicos con 

capacidad de proveer esas mismas condiciones de producción y reproducción y 

entran entonces en tensión con las concepciones dominantes de las fronteras 

políticas. Como se ve en el desarrollo del artículo, en el espacio en estudio coexisten 

las dos lógicas de frontera política, además de periférico y estratégico, la Patagonia 

Sur es espacio de fronteras en los dos sentidos: interestatal y de mercantilización de 

la naturaleza. En primer lugar se desarrolla una caracterización de la expansión de las 

fronteras de mercantilización de la naturaleza en Patagonia Sur a partir de analizar el 

despliegue material de las mismas, las condiciones materiales que definieron las 

políticas de producción del espacio para la capitalización de la naturaleza. En el 

segundo apartado y para complementar el análisis, se exponen las principales 

características de los procesos de definición de las fronteras interestatales y las 

políticas que a lo largo del último siglo y medio desplegaron los estados para facilitar 

el despliegue de los procesos etractivistas, de organizar las mencionadas 

modalidades de apropiación y capitalización de la naturaleza. En tercer lugar se 

exponen algunas de las características del escenario reciente de este capitalismo de 

fronteras y de cómo se dieron los hechos para alcanzar y hacer funcionar los actuales 

niveles de explotación, así como las consecuencias en términos de conflictos y las 

tendencias a modificar, una vez más, los perfiles metabólicos globales y sus profundas 

desigualdades regionales y locales. Por último, pensando en la situación de la 

pandemia y las salidas, se eligió proponer interrogantes a manera de no-conclusión, 

para dejar abiertas las reflexiones en torno a los caminos necesarios para adecuarnos 

a la mutación ecológica que estamos viviendo y que los mismos sean lo más 



 

608 

 

democráticos e inclusivos posibles. La producción del espacio y sus fronteras desde 

la ecología-mundo La expansión de estas fronteras en la Patagonia Sur, entendidas 

en los términos propuestos en la introducción, se estableció desde sus inicios bajo 

lógicas capitalis- tas que no buscaban la apropiación de territorios sino asegurarse las 

condiciones de apropiación y capitalización de la naturaleza (MOORE, 2020).  

La primera fase de la frontera se inicia con el despliegue de la caza de cetáceos 

y mamíferos marinos y la extracción de aceite para lubricar las máquinas de la 

industria textil europea, más adelante también las máquinas de vapor, y atender la 

demanda de pieles de China y Londres. Como complemento se extraía también grasa 

para la iluminación pública (MAYORGA, 2017). Estas actividades se desplegaron 

desde el Atlántico Norte hacia el sur a mediados del Siglo XVIII, en la medida que se 

agotaban los mamíferos marinos en ese hemisfério y se realizaron crecientemente 

después de la independencia de Estados Unidos. Desde la década de 1760 la corona 

española y otras potencias europeas intentan instalarse de manera permanente en el 

litoral atlántico, en la Patagonia o en el sector insular para mejorar las condiciones 

para realizar la actividad, aprovechando el clima patagónico que facilitaba el secado 

de las pieles y para aprovisionarse de madera y agua. En 1843, diez años después 

de la ocupación de las Islas Malvinas por Inglaterra, se despliega en la región una 

nueva actividad, también del circuito textil, en este caso lanar y en la década de 1870 

se expanden hacia el continente las primeras estancias ovinas (CORONATO, 2017). 

El destino de la lana era casi totalmente hacia el mercado británico. La veloz 

expansión de esta actividad en el continente fue posible por la coincidencia de dos 

tipos de condiciones: naturales, asentados en la abundancia de pastizales y aguadas, 

materiales por la instalación de puertos, almacenes y centros de servicios y comercio 

a partir de los cuales surgieron los primeros pueblos y la atracción de fuerza de trabajo.  

Con la ganadería en lento declive, desde la década de 1910 las actividades se 

fueron centrando en la extracción de recursos energéticos, hidrocarburos en la cuenca 

de San Jorge desde 1907 y la minería de carbón, realizada desde la década de 1860 

en el lado chileno y que recién se instala en la cuenca de Río Turbio poco menos de 

un siglo después. En la década de 1960 se descubren hidrocarburos en la cuenca 
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Austral / Magallanes. Se trata de una cuenca principalmente gasífera transfronteriza, 

operativa hasta la actualidad.  

En la década de 1990 y hasta la actualidad se produce una reactivación de las 

fronteras de la naturaleza en la Patagonia Sur. En primer lugar con el debilitamiento 

del estado, las privatizaciones y las concesiones para la extracción de hidrocarburos, 

demandados tanto por mercados internos como ahora también internacionales. Ha- 

cia el final de esa década se inicia la extracción de minerales metalíferos, 

principalmente oro, plata y cobre. Este periodo es conocido por el predominio del 

“Consenso de los Commodities” (SVAMPA, 2012), correspondiente a un momento de 

creciente financiarización, correspondiente a la crisis de hegemonía de los Estados 

Unidos de América y que puede llevar a la emergencia de un nuevo polo hegemónico, 

particularmente China o, por el contrario, romperse esa lógica de ciclos sistémicos y 

avanzar en la conformación de espacios globales bajo el dominio de los grandes 

capitales transnacionales.  

Por otro lado, desde mediados de la década de 2000, potenciado por las 

crecientes demandas de China en rápido proceso de urbanización que reorienta los 

flujos de algunos de estos mismos recursos, la globalización entra en el llamado 

“Consenso de Beijing” (RAMO, 2004; SVAMPA, Y SLIPAK, 2015). Más que una 

sustitución de un consenso por el otro, en la Patagonia sur el consenso de los 

commodities y el de Beijing coexisten y definen diferentes lógicas de producción de 

espacio, apropiación y capitalización de la naturaleza, avanzando en nuevas lógicas 

de frontera. Por un lado, avance de la frontera de los alimentos, con la pesca de alta 

mar, de merluza y langostinos o en la cría de salmónidos en el litoral pacífico y el 

Canal de Beagle, por otro lado, en el turísmo mediante puesta en valor de recursos 

paisajísticos, fundamentalmente en áreas protegidas. En la segunda mitad de esa 

década se inicia una escalada de financiarización, centrada en la especulación 

financiera con la tierra, los mercados de carbono y la acumulación por conservación, 

denominada también como “landgrabbing” (RULLI, SAVIORI, Y D´ODORICO, 2013 y 

CONSTANTINO, - comp- 2019) que se manifiesta en una escalada en la 

concentración de la tierra, acaparamiento de tierras y en algunos casos, expulsión de 

población, en particular comunidades indígenas.  
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LAS FRONTERAS DE LOS ESTADOS NACIONALES COMO CONDICIÓN  

 

La definición de las fronteras de los estados nacionales en América del sur fue 

promovida no solamente por los países del continente sino también por las potencias 

imperialistas y los grandes capitales nacionales y luego transnacionales, que 

buscaban asegurarse las condiciones para la expansión de sus capitales, apuntando 

a la apropiación y capitalización de la naturaleza. Si bien no existen al momento 

estudios comparativos que analicen esta hipótesis, estudios como el de Michel 

Foucher prueban que los mayores “trazadores” de frontera en la región fueron 

británicos y en menor medida estadounidendes (FOUCHER, 1991). 

La implantación de las fronteras políticas entre Argentina y Chile se dio en dos 

momentos: un primer momento, apenas logradas las independencias de los dos 

estados, en la que los gobiernos utilizan los criterios definidos por los tratados de 

Madrid de 1750 y San Ildefonso 1777. Estos acuerdos se refieren a las fronteras entre 

los imperios español y portugués y reflejaron la posición adoptada por el Imperio 

español, que establecía criterios de derecho (de jure), que define espacios a ocupar, 

poco conocidos y que tiene antecedentes que se remontan hasta los tratados de 

Tordesillas, finalmente aplicado en las fronteras patagónicas, y la otra, defendida por 

Portugal y luego por Brasil, de hecho (de facto) y que podría expresarse en la intención 

de fijar una frontera unilateral de hecho por el Reino Unido luego de la ocupación de 

las Islas Malvinas en 1833 (SCHWEITZER, 2000). 

El segundo momento se inicia en la década de 1840, cuando los gobiernos de 

Chile y de las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba y Buenos Aires inician 

avanzadas hacia el sur, penetrando efectivamente en la Patagonia. Este segundo 

momento se extendería hasta 1881 y es marcado por cambios en los criterios de 

delimitación, que será de facto desde 1843 con la fundación de Punta Arenas por el 

estado chileno, en el Estrecho de Magallanes y la expansión argentina hacia la 

Patagonia sur como extensión de las campañas de exterminio sobre los pueblos 

indígenas realizadas entre 1879 y 1883. En este mismo periodo en 1856 se firma del 

Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre la República de Chile y la 
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Confederación de Argentina, que estableció el llamado principio de cordillera libre, 

posponiendo la delimitación de las fronteras hacia adelante y promoviendo la libre 

circulación de capitales, mercancías y trabajadores (BANDIERI, 2001). 

Las fronteras entre Argentina y Chile en el sector patagónico sur aun no están 

definidad en su totalidad. El proceso de delimitación principal, por intervención y 

mediación británica, se dio entre 1881 y 1902 pero su demarcación todavía se 

encuentra inconclusa en un tramo del sector de los hielos continentales. De este modo 

se aplicaron finalmente las lógicas territorialistas, de definición de los espacios de 

ocupación de los estados. La delimitación fue necesaria para posibilitar la 

organización de un territorio previamente integrado y donde los mismos grupos 

económicos implantaron un mismo modelo de apropiación y capitalización de la 

naturaleza, con funciones de seguridad y administrativas, la aplicación de leyes de 

tierras y políticas de colonización y fue antecedente de las iniciativas de integración 

posteriores. 

Con el antecedente de 1856, en 1915, en plena guerra mundial, Chile y 

Argentina comparten con Brasil el Tratado ABC que estableció medidas preferenciales 

y concesiones recíprocas para el desarrollo del comercio entre los integrantes del 

tratado. Nuevamente en 1941, durante la segunda guerra, se retoma la inciativa para 

crear la Unión Aduanera de la Cuenca del Plata, que en 1946 se buscó complementar 

con una Unión Aduanera entre Chile y Argentina y que fue ratificada en 1953 

(SCHWEITZER, 2000). 

Esta ola “integracionista” coexistió con la continuidad de las hipotesis de 

conflicto heredadas del Siglo XIX y recién pudo concretarse en la década de 1980, 

motorizada por la globalización neoliberal, que llevó a la reformulación de las 

funciones de los estados para adaptar las economías nacionales a los designios de 

los organismos financieros internacionales. La liberalización comercial y la facilitación 

de los intercambios eran necesarios para la implantación de mecanismos de 

complementación de sectores productivos, en particular e inicialmente la industria 

automotriz brasileña y argentina pero que luego se extendió a otros sectores. Se trató 

de hecho en lo que Neil Smith denomina como procesos de producción de escala por 

parte del capitalismo transnacional (SMITH, 2020). 
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En 1984 Chile y Argentina firmaron el Tratado de Paz y Amistad, que fue 

seguido al año siguiente por el establecimiento de la Comisión Binacional de 

Cooperación e Integración Física, en 1990 por las Bases Generales para un Acuerdo 

de Complementación económica y en 1991 por la firma del Acuerdo de 

Complementación Económica N°16, todos promovidos en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración, conformada en 1980 por los países de América 

Latina y el Caribe y heredera de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio de 

1960. En 1994 entró en vigencia el Mercosur en 1994, una unión aduanera sin pa 

participación de Chile y al año siguiente se firma el Acuerdo de Complementación 

económica cuatro+1 entre el Mercosur y el país trasandino (CISEA, 1991 y 

RAPOPORT, 2000). De este modo se genera desde esos años una integración en 

dos niveles combinando el Mercosur, una unión aduanera incompleta con la zona de 

libre comercio establecida con Chile. 

La integración física entre Argentina y Chile comienza en 1881 con la 

construcción del primer corredor bioceánico de América del Sur, el Ferrocarril de 

Buenos Aires al Pacífico, hasta el puerto de Valparaíso. El proyecto de este corredor 

comenzó en la década de 1870 y fue inaugurado cuarenta años después, en 1914. En 

1976 fue desactivado por el gobierno chileno. 

Recién en la década de 1990 se renuevan iniciativas para la integración física, 

con la creación del Plan General de Obras de Frontera y la Comisión de Infraestructura 

Física del Grupo Multilateral de Corredores Bioceánicos, en este caso incorporando a 

Brasil y Uruguay. En 1993 se conforma la Comisión Trinacional del Eje Vial São Paulo-

Valparaíso y entre 1997 y 1998 se crea el Programa de Trabajo para el Desarrollo de 

la Red Básica de Infraestructura Vial del MERCOSUR, con el objetivo de desarrollar 

las redes de transportes del Mercosur con Bolivia, Perú y Chile (SCHWEITZER, 2000). 

 

CAPITALISMO DE FRONTERAS EN EL SIGLO XXI 

 

Tal como se afirma en la introducción, la Patagonia Sur es un espacio 

estratégico por sus condiciones naturales y por sus dos siglos y medio en su rol de 

surtidor de recursos, es también periférico ya que en la organización impuesta por el 
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capital sobre la naturaleza definió una configuración particular en función de las 

distancias a los centros de toma de decisión y es también de frontera en los dos 

sentidos de frontera política, de los estados-territoriales y, también política, de las 

fronteras de mercantilización, apropiación y capitalización de la naturaleza. Estas 

características son históricas y también son históricos los procesos de desarrollo 

desigual y combinado en la producción del espacio y organización de la naturaleza 

con avances y retrocesos de fronteras y fragmentaciones territoriales (O´CONNOR, 

2001). 

Desde la década de 1990 se despliegan a escala global y en particular sobre 

América Latina procesos de producción de espacios y naturalezas que van 

organizando y reorganizando las configuraciones regionales para adecuarlas a 

nuevos circuitos más dinámicos, originados en escalas globales y orientados a 

favorecer los intereses de la clase capitalista transnacional (SMITH, 2020; 

ROBINSON, 2013). En las últimas tres décadas, con la imposición de los gobiernos 

neoliberales y el despliegue del consenso de los commodities (SVAMPA, 2012), Chile 

y Argentina avanzan con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso, apropiación 

y capitalización de la naturaleza por parte de los grandes capitales transnacionales. 

Independientemente del signo político, desde la década de 1990 los gobiernos 

asentarán sus economías en la disputa por la renta obtenida por la capitalización y 

exportación de la naturaleza y la imposición de regímenes extractivistas (GUDYNAS, 

2015; SVAMPA, 2009; MACHADO ARAOZ, 2015). 

Esto se realizó por dos políticas combinadas. Por un lado, por iniciativa de los 

organismos multilaterales de crédito, se busca flexibilizar normativas y modificar las 

legislaciones nacionales y promover el ingreso de inversiones privadas en actividades 

extractivas, principalmente en Argentina y centradas en minería e hidrocarburos 

(SCHWEITZER, GODOY,Y RAUQUE, 2011). Por otro, en 1991 los dos países firman 

un Tratado de Medio Ambiente, acompañado por un Protocolo Específico Adicional 

sobre Recursos Hídricos Compartidos que sentó las bases para la conformación de 

un Grupo de Trabajo Argentino-Chileno específico sobre el tema, formalmente 

constituido en Buenos Aires en diciembre de 1996 (SCHWEITZER, 2000 Y GAVIÑO, 

2012). En 1997 en un nuevo avance en este proceso, los dos países firmaron el 
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Tratado sobre Integración y Complementación Minera y el Protocolo Complementario 

del Tratado de Integración y Complementación Minera, ratificado en 2000 por Ley 

25243/00 (Infoleg). Este tratado determina una franja a lo largo de la frontera 

binacional destinada al fomento de la actividad minera, y suspende las restricciones 

vigentes en ambas naciones referidas al acceso a la propiedad, derechos mineros y 

al ejercicio de la actividad en general. Permite también la libre circulación de 

maquinarias por la frontera, la consideración como “nacional” a empresas de los dos 

países. Si bien se encuentra vigente, en los hechos no modificó en nada las 

condiciones de realización de la actividad minera, promovida en Chile y prohibida en 

las provincias patagónicas argentinas, ya sea por leyes que la prohiben en la totalidad 

de los espacios provinciales o en los que son parte del tratado (SCHWEITZER, 2019). 

En 2003 la Ley 5001/03 prohibe la minería en la Provincia del Chubut (Digesto 

provincial 2003) y en 2012 en Tierra del Fuego mediante la ley 853/11. En Santa Cruz 

se encuentra prohibida por ley 3105/09, que crea un “Area de Interés Especial Minero 

para la realización de actividades mineras” fuera de la cual no se permite la actividad 

(MINPRO 2009). En 2010 se aprueba en Argentina se aprueba por Ley 26639/10 el 

Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del 

ambiente periglacial (Infoleg, 2010). Dicha legislación entró en contradicción con 

algunas empresas mineras pero fuera del sector en estudio.  

Estas modificaciones mejoraron las condiciones para el despliegue de nuevos 

avances en los procesos de apropiación y capitalización de la naturaleza, pero no son 

su- ficientes. Se hace necesaria también la provisión de condiciones materiales de 

producción, incluyendo la refuncionalización de las prexistentes, que deben 

asegurarse para la realización de los eslabones inferiores de circuitos de acumulación 

global. Es así que puertos, aeropuertos, dispositivos de seguridad, corredores de 

transporte, provisión de energía, acceso al suelo y a sus nutrientes, al agua, al 

subsuelo y recientemente al subsuelo en la plataforma marítima se ponen en marcha 

para completar el proceso iniciado por las reorientaciones exportadoras de los 

gobiernos y las modificaciones normativas aplicadas por Argentina y Chile. 

Es así que desde esos mismos años se despliegan planes geoestratégicos 

regionales, relacionados a la Iniciativa para la Integración de las Redes 
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Sudamericanas de transporte, energía y telecomunicaciones (IIRSA), que en 

particular el eje Andino del Sur (COSIPLAN, 2020), cuenta con escasa representación 

pero se combinan con propuestas de integración de circuitos turísticos y con los 

fenómenos de acaparamiento de tierras, aguas y la financiarización de la naturaleza. 

Lo que si se destaca y con gran presencia en la Patagonia Sur son los planes 

asociados al libro Blanco de China para América latina, en particular la Franja y la 

Ruta de la seda (Portal de la Franja y la Ruta 2020): represas, inversiones mineras y 

en el sector hidrocarburos convencionales y no convencionales, acompañados por la 

compra de tierras, megafactorías pesqueras en tierra (salmoneras) y alta mar. Entre 

julio y agosto de 2020 Argentina se inserta en este megaplan de la Franja y la Ruta 

de la seda, en el que ya se encontraba integrado Chile. 

La presencia de China en la Patagonia sur se centra en el rubro energético, por 

un lado en su participación en la exploración y extracción de petróleo y gas mediante 

sus empresas estatales CNOOC y SINOPEC. CNOOC es propietaria de la mayor 

parte de las acciones de Pan American Energy, que controla las mayores reservas de 

gas de la Argentina y están presentes en las dos cuencas de hidrocarburos, la del 

Golfo San Jorge y la Austral, las dos en la Patagonia Sur. 

En el plan quinquenal Argentina – China firmado en 2016, los proyectos para la 

Patagonia siguen centrados en el sector de energía, como es el caso de las represas 

del río Santa Cruz y la construcción de una central nuclear. Si bien el emplazamiento 

de esta central se encuentra en debate, con rechazos por parte de los gobiernos de 

dos provincias, su anuncio reactiva un proyecto para construcción de una planta de 

producción de agua pesada en el sur de la provincia del Chubut, la extracción de 

uranio en la cuenca San Jorge, que se extiende en zona de meseta entre centro y sur 

del Chubut y el norte de Santa Cruz y la reactivación del proyecto de repositorio de 

deshechos nucleares en Gan Gan, también en la provincia del Chubut. No hay 

proyectos de transporte del Plan Quinquenal en Patagonia Sur. 

En 2017 acompañando las inversiones chinas el gobierno argentino lanza el 

“Plan Patagonia”, consistente en 300 mil millones de pesos, en ese entonces 

equivalentes a 20 mil millones de dólares para impulsar más de 200 proyectos por 

parte del gobierno nacional en acuerdo con gobernadores de todas las provincias 
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patagónicas. Los sectores contemplados en estos proyectos eran en agroindustrias, 

represas hidroeléctricas, parques eólicos, transporte ferroviario, interconexiones de 

redes de electricidad e impulso a la exploración de hidrocarburos no convencionales. 

Ninguna de estas actividades se despliega sin conflictos. Retomando algunas 

afirmaciones vertidas en páginas anteriores y analizando los procesos señalados en 

su conjunto es posible identificar las lógicas imbricadas y articuladas, por una parte 

de financiarización, extractivista y continuidad del consenso de los commodities, por 

otra, de capitalización, en el marco del consenso de Beijing. 

Estas dos lógicas en su despliegue tienden a provocar conflictos distributivos 

(Martínez Alier, 2006) entre empresas y estados por el reparto de rentas, entre 

empresas por acceso a condiciones de producción y entre éstas y las poblaciones 

locales, cuando las condiciones de reproducción y producción deben cubrirse con la 

misma infraestructura o bien, como es el caso del agua o la energía, entre otros. Estos 

conflictos pueden tener manifestaciones concretas en el espacio o encontrarse en 

estado latente. 

También en una visión de conjunto se puede avanzar en análisis de las formas 

en que este capitalismo de frontera despliega sus estrategias para la organización 

capitalista del trabajo de la naturaleza y genera modificaciones en los perfiles 

metabólicos (FISHER-KOWALSKY; Y HABERL, 2000), lo que permite analizar los 

conflictos en perspectiva temporal y pluriescalar y colocar en el centro del debate a 

las estrategias que apunten a asegurar y defender el acceso a condiciones de 

reproducción de las sociedades y crecientemente pero con altibajos, la cuestión 

fundamental del poder y las discusiones en torno a la formulación de alternativas. 

El conjunto de las iniciativas analizadas muestran la peligrosidad de las 

tendencias globales y el grado de colaboración en el agravamiento de las mismas por 

parte de los gobiernos nacionales y regionales. 

 

PERSPECTIVAS POST-PANDÉMICAS PARA PENSAR OTRAS CONCLUSIONES  

 

Con este trabajo no se apunta a presentar conclusiones. Se quiso proyectar 

hacia atrás preguntas que nos permitan una mayor comprensión de los procesos de 
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producción del espacio y de la naturaleza que suceden en la actualidad en espacios 

de las fronteras políticas, de los estados nacionales, y por las relaciones de poder que 

se manifiestan desde arriba mediante la exposición de los despliegues de las 

dinámicas capitalistas, que establecen fronteras de otro tipo. 

En las lineas que siguen se esbozan algunas reflexiones para pensar otras 

conclusiones, que resulten menos negativas que las que se reflejan en la exposición 

realizada, por un lado, analizando los conflictos en espacios de frontera de la 

Patagonia Sur, que son tratados en trabajos anteriores y se encuentran en 

permanente actualización (SCHWEITZER, 2017, 2019 y 2020a y 2020b), intentando 

profundizar en conocimientos que nos permitan actuar sobre la realidad y por otro 

lado, acompañando algunas de las preguntas de Bruno Latour, pensar las propuesta, 

las respuestas y acciones que se puedan plantear ante procesos globales como el 

cambio climático y la mutación ecológica desde la región. 

Mirando hacia adelante está la crisis ecológica. La crisis sanitaria provocada 

por la irrupción de la pandemia del covid-19 es una de sus manifestaciones y en caso 

sea superada como ya ocurrió con crisis anteriores, la normalidad no será igual al 

periodo previo. Bruno Latour discute la noción de crisis ecológica, señalando que la 

“crisis” implica una estructura en curva o ciclo, luego del cual la situación vuelve a la 

normalidad y que en cambio, en lo que hace a la crisis ecológica, ningún escenario de 

cambio climático prevé la vuelta a la normalidad anterior a la crisis. 

Volviendo a las fronteras y teniendo en cuenta esta combinación de escenarios 

negativos, quizá sea el momento de repensar la idea de los límites del planeta, no 

solamente en términos materiales, que son los que fuerzan a los grandes capitales a 

crear nuevas fronteras y a superarlas por medio de la crisis socializada ahora a toda 

la humanidad por medio de la mutación ecológica (LATOUR, 2020). 

Quizá sea el momento, una de las últimas oportunidades para pisar el freno y 

poner límites a lo realmente peligroso para todos, una buena frontera filtro, para revisar 

qué es lo necesario y lo que nos permite avanzar a una nueva normalidad, 

democrática e inclusiva, donde las actividades esenciales sean replanteadas y 

planificadas, para salir del productivismo, del extractivismo y la financiarización y para 
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pensar alternativas energéticas y de consumo material que sean sustentables para 

los que producen y para los pueblos, sin nuevas fronteras ni exclusiones. 
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PROJETO BEIRA FOZ: REVITALIZAÇÃO OU GENTRIFICAÇÃO? 

 
Renann Ferreira251 

 
Resumo: 
O Projeto Beira Foz tem origem com uma solicitação da Itaipu Binacional à empresa 
ARUP para elaboração de um Masterplan com o objetivo de um reposicionamento das 
orlas dos rios Iguaçu e Paraná dentro do novo ciclo econômico de Foz do Iguaçu, que 
abrange o turismo, a logística e a educação. O presente trabalho pretende identificar 
se este processo prevê uma revitalização ou uma gentrificação disfarçada, sendo 
utilizado para tanto a abordagem da análise econômica do direito. Neste sentido, 
incialmente o texto traz a diferenciação entre revitalização e gentrificação, para logo 
em sequência partir à Análise Econômica do Direito, especificamente do conceito de 
eficiência econômica de Kaldor-Hicks que defende que quando os benefícios sociais 
ultrapassam os custos sociais a medida tomada mostra-se eficiente, tentando chegar 
a eficiência econômica proposta por Pareto, quando promove-se a melhora para 
algum agente sem que haja piora de outrem. Por fim, chega-se a análise do 
Masterplan e do uso do solo, realizada com a sobreposição dos mapas contidos no 
documento analisado, atual e futuro, que alteraram a localização da população de 
baixa renda atualmente residente na região, principalmente em moradias irregulares, 
às margens dos locais destinados às moradias de alto padrão e de investimentos 
economicamente volumosos. 
 
Palavras-chave: revitalização; gentrificação; análise econômica do direito. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2013, a pedido da Itaipu Binacional, a empresa inglesa ARUP 

inicia a elaboração de um Masterplan abrangendo as orlas dos rios Paraná e Iguaçu, 

seguindo, basicamente, o traçado da Avenida Beira Rio, qual foi nomeado de Projeto 

Beira Foz (ARUP, 2014). Segundo a ARUP (2014), o projeto consiste em um 

planejamento estratégico de longo prazo que visa conciliar o que já foi realizado com 

a revitalização e transformação do objeto em análise, a partir das informações obtidas 

com a contratante e com a prefeitura municipal, nas palavras da própria empresa, 

 
 
O projeto Beira Foz consiste na elaboração de um Plano Geral de 
Urbanização para as margens dos rios Paraná e Iguaçu na cidade de Foz do 
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Iguaçu através de uma Operação Urbana Consorciada envolvendo as três 
esferas de governo, a iniciativa privada e a sociedade (ARUP, 2014, p. 14). 
 
 

Conforme o sumário executivo do Masterplan, a elaboração do plano partiu dos 

seguintes pressupostos: 

 
 
• Compreender o contexto em que qualquer plano novo possa ser incorporado 
à legislação urbanística local, incluindo a revisão do Plano Diretor; 
• Entender a condição da fronteira internacional em um contexto de relações 
binacionais sociais, culturais, de negócios e de comércio; 
• Identificar e dar prosseguimento a projetos de rápido efeito na cidade, sejam 
eles novos ou que já estejam encaminhados pela prefeitura e ITAIPU; 
• Abordar as lacunas nas bases de informações e resolver quaisquer novas 
questões (ARUP, 2014, p. 06). 
 
 

De acordo com o Parque Tecnológico de Itaipu – Brasil, PTI-BR, com a 

revitalização da área em estudo pretende-se que Foz do Iguaçu valorize os rios, 

potencializando o sentimento de pertencimento a região e trazendo com isso a 

preservação ambiental e o resgate histórico da tríplice fronteira (PTI-BR, 2018), 

 
 
Além disso, com a intenção de inserir a população local no contexto da 
cidade, o projeto propõe adequação do uso e ocupação do solo, com a 
setorização de habitação de interesse social, médio e de alto padrão. Outras 
ações de fortalecimento da região é o incentivo de implementação de lojas, 
shopping, escritórios, escolas, centros esportivos, e outros. Também pensa o 
turismo, propondo rede hoteleira, gastronômica e cultural (PTI-BR, 2018, p. 
115). 
 
 

Para além destes objetivos, Kleinschmitt (2016, p. 54) relembra que durante os 

anos 2000 surgiram várias políticas de controle à fronteira, operações como a Ágata 

e a Sentinela, e agora “inicia-se uma terceira política de controle exclusivamente para 

a Tríplice Fronteira: o projeto “Beira Foz”. Essa política integra os Ministérios 

brasileiros da Defesa, do Turismo e do Meio Ambiente”. 

Implementada, a intervenção do plano atingirá uma área aproximada de 600 

hectares, e estima-se, com valores reajustados pelo Índice Nacional da Construção 

Civil de março de 2018, que o orçamento para execução chegará a 438 milhões de 

reais, de acordo com o PTI-BR (2018) utilizando como base o valor de custo 

apresentado pela ARUP no ano de 2014. 
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O Masterplan partiu de três questionamentos iniciais levantados pela análise 

de contexto e por meio de atividades locais, quais identificaram condições 

supostamente conflituosas, quais podem ser definidas da seguinte forma (ARUP, 

2014): 

 

• A evasão dos hotéis e do turismo do centro da cidade; 

• A presença de vazios na área urbana; 

• Carência de estabelecimentos comerciais e gastronômicos de qualidade 

na região central, desmotivando a presença da rede hoteleira. 

 

A partir destas questões iniciais foi problematizado o modelo de utilização 

malsucedido do centro da cidade como uma grande avenida com estabelecimentos 

comerciais e restaurantes, e dentre os motivos, para o presente estudo, relaciona-se 

o direito à moradia e ao uso do solo: 

 
 
Padrão de Vida: os moradores que vivem no centro da cidade e perto da 
margem do rio normalmente trabalham na própria região. Os mesmos estão 
desconectados das áreas turísticas e representam faixas de renda de média 
a baixa. Os moradores de classe média alta preferem viver ao norte ou ao sul 
da cidade e sua renda é raramente gasta no centro. 
Desenvolvimento e Investimento: investidores, especificamente 
relacionados à hotelaria e turismo, têm se afastado da região central, dando 
preferência à região norte e outros locais. Os edifícios construídos nas 
décadas de 1960/70 estão se degradando e a falta de novos negócios está 
influenciando a imagem do centro (ARUP, 2014, p. 07). 
 
 

Neste sentido, o reposicionamento econômico sugerido pelo Masterplan do 

Projeto Beira Foz com a implementação do setor logístico perpassa a alteração do 

posicionamento das moradias ao longo da orla, justificado pela necessidade de 

revitalização da região para instalação de novos empreendimentos (ARUP, 2014) que 

catalisem o novo e 5º ciclo econômico vivido pelo município que abrange além da 

logística, o turismo e a educação (FERREIRA, 2018). 

Este processo de revitalização quer mudar o entendimento de que a orla dos 

rios, por se constituírem como uma fronteira internacional, não podem se desenvolver, 

e que a topografia local prejudica a acessibilidade (ARUP, 2014). 

 

REVITALIZAÇÃO X GENTRIFICAÇÃO 
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Dois conceitos chaves que necessitam ser definidos antes da continuidade da 

discussão proposta, tratam-se da revitalização e gentrificação. O primeiro consta 

dentro do Masterplan, já o segundo proposto à reflexão. O processo de revitalização 

mostra-se atualmente como cerne à economia de uso e ocupação do solo, sendo 

primordial na implantação de projetos estratégicos, assim, 
 
 

Envolve um conjunto de operações destinadas a articular as intervenções 
pontuais de recuperação dos edifícios existentes em áreas degradadas, com 
as intervenções mais gerais de apoio à reabilitação das estruturas sociais, 
econômicas visando a consequente melhoria da qualidade de vida nessas 
áreas ou conjuntos urbanos degradados (LIMA apud PIQUÉ et al, 2016, p. 
42). 
 
 

Depreende-se disso que uma das determinantes da revitalização se trata da 

intervenção pontual, que possivelmente gerem custos sociais que possivelmente 

poderão ser minimizados, tais como “o custo das operações de reabilitação poderá 

implicar o êxodo dos antigos moradores, geralmente não solventes, e a sua 

substituição por camadas sociais mais favorecidas” – gentrificação que será tratada a 

seguir – e “a possibilidade de criação de ambientes artificializados resultantes da 

predominância de opções de carácter turístico sobre as de caracter cultural” 

(DIRECÇÃO-GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO, 2000, p. 154). 

Paralelamente a revitalização urbana, existem outros dois termos que merecem 

ser conceituados para diferenciação. A renovação urbana que tem por objetivo a 

substituição de bairros empobrecidos e/ou áreas degradadas, há alteração de uso; e 

a reabilitação urbana que pretende regenerar e conservar o patrimônio/ambiente 

juntamente com seus ecossistemas, restaura-se sem mudar a função; a requalificação 

urbana que enquanto traz uma nova função também aprimora o aspecto (WRI 

BRASIL, 2017, s. p.). 

No tocante a gentrificação, realizando um resgate histórico, o Instituto de 

Urbanismo Colaborativo (2016) explica que a expressão vem de gentry, termo inglês 

utilizado para designar pessoas ricas, nobres, e que apareceu na década de 60 na 

cidade de Londres. Nesta época, os gentrifiers, gentrificadores, deixaram seus 

territórios rumo a um bairro proletário, fazendo com que o valor imobiliário deste local 
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subisse gerando um movimento centrífugo dos agora antigos moradores, para dar 

lugar aos gentrifiers, que enobreceram o local (INSTITUTO DE URBANISMO 

COLABORATIVO, 2016). De forma ilustrada, 

 
 
Para entender gentrificação imagine um bairro histórico em decadência, ou 
que apesar de estar bem localizado, é reduto de populações de baixa renda, 
portanto, desvalorizado. Lugares que não oferecem nada muito atrativo para 
fazer… Enfim, lugares que você não recomendaria o passeio a um amigo. 
Imagine, porém, que de um tempo para cá, a estrutura deste bairro melhorou 
muito: aumentou a segurança pública e agora há parques, iluminação, 
ciclovias, novas linhas de transporte, ruas reformadas, variedade de 
comércio, restaurantes, bares, feiras de rua… Uma verdadeira revolução que 
traria muitos benefícios para os moradores da região, exceto que eles não 
podem mais morar ali. 
É que, depois de todos esses melhoramentos, o valor do aluguel dobrou, a 
conta de luz triplicou e as idas semanais ao mercadinho da esquina ficaram 
cada vez mais caras, ou seja, junto com toda a melhora, o custo de vida subiu 
tanto que não cabe mais no orçamento dos atuais moradores. E o mais cruel 
de tudo é perceber que, enquanto o antigo morador procura um novo bairro, 
pessoas de maior poder aquisitivo estão indo morar no seu lugar. 
Talvez você já tenha passado por essa situação. Mas, se não passou, deve 
imaginar que é a história de muita gente. E o nome dessa história 
é gentrificação (INSTITUTO DE URBANISMO COLABORATIVO, 2016, s. 
p.). 
 
 

Nas palavras de KLEINSCHMITT (2016, p. 05), que estudou o processo de 

remoção das favelas a partir do Beira Foz, a gentrificação consiste em um “processo 

que envolve a remoção de moradores de áreas que interessam a determinados 

setores, para explorar economicamente o local”. 

Para Silva (2006) a administração pública municipal acaba por esquecer certas 

regiões, e comumente vê-se que a região central sai do foco dando lugar às outras 

regiões, neste sentido, 

 
 
Alguns autores consideram que a gentrificação é inevitável nas grandes 
cidades cujos centros antigos permaneceram ‘esquecidos’ pelas classes 
médias altas durante algumas décadas e, por isso mesmo, permitiram e 
estimularam o desenvolvimento de atividades populares e mesmo a moradia 
de famílias de menor renda (SILVA, 2006, p. 09). 
 
 

No mundo existem diversos casos tanto de revitalização quanto de 

gentrificação, inclusive com críticas as repetições de modelos, como relata Barreto 

(2006) ao lembrar que existem processos bem-sucedidos como da Baia de Boston, 
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nos Estados Unidos, que contou com a participação da população, e projetos 

criticados como o Pelourinho em Salvador, projeto que teve decisões centralizadas e 

que ao final transformou a área quase totalmente em turística e comercial, reduzindo 

a parte residencial. 

Tais características até aqui tratadas aparecem dentro do Masterplan do Beira 

Foz, como o esquecimento do centro da cidade por parte do poder público e 

valorização do preço da terra ao relatar os possíveis benefícios que o planejamento 

estratégico trará: “transformação da região central da cidade em uma zona produtiva” 

e “aumento do valor da terra em uma área central da cidade” (ARUP, 2014, p. 88). 

 

A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

 

Para compreender a Análise Econômica do Direito - AED faz-se necessário 

conhecer, primeiramente, o Teorema de Coase. Para ele, não havendo custo de 

transação, que consiste na ausência de custos para realizar as trocas em uma 

economia, contando também com agentes econômicos livres, chaga-se a eficiência 

econômica. Decorre deste conceito, que influenciou inúmeros pensadores, que as 

normas e as políticas públicas252 possuem como meta aumentar a eficiência da 

economia proporcionando maior bem estar (TABAK, 2015). 

O próximo conceito ligado a AED trata-se da Eficiência de Pareto, para este, 

quando se torna possível melhorar a condição de alguém sem prejudicar a de outrem, 

tem-se uma relação eficiente, ou seja, unânime, como exemplifica Tabak (2015) ao 

dizer que se uma política pública implantada deixa todos melhores ou, no mínimo, 

iguais, ela possui eficiência. 

Tabak (2015) ainda continua relatando que tal situação de unanimidade 

geralmente se mostra inaplicável, pois sempre há perdedores e ganhadores, levando 

ao conceito da Eficiência de Kaldor-Hicks, mais geral e que compara os custos com 

 
252 “Jenkins (1978) define a política pública como ‘um conjunto de decisões inter-relacionadas, tomada 
por um ator ou um grupo de atores políticos, e que dizem respeito à seleção de objetivos e dos meios 
necessários para alcançá-los, dentro de uma situação específica em que o alvo dessas decisões 
estaria, em princípio, ao alcance desses atores’ (Jenkins, 1978)” (JENKINS apud HOWLETT, 1955, p. 
08). 
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os benefícios sociais. Agora, caso os benefícios superem os custos, há eficiência, pois 

há maximização do bem-estar da sociedade, como elucida o autor, 

 
 
Um exemplo de uma política pública que pode levar a um aumento de 
eficiência é a construção de uma usina hidrelétrica. Como ela proporciona 
mais energia para determinadas comunidades, e essa pode ser inclusive 
mais barata, a construção da usina leva a determinado benefício social. Em 
geral, porém, construções dessa natureza implicam custos ambientais, em 
virtude do alagamento de determinadas áreas, deslocamentos de pessoas 
que vivem em regiões a serem alagadas e assim por diante. No caso do 
benefício ser maior do que os custos gerados, então a construção da usina é 
eficiente (Kaldor-Hicks). Contudo, existe uma assimetria entre os agentes, 
pois os consumidores que receberão essa nova energia sairão ganhando, 
mas a população que foi deslocada pode perder (TABAK, 2015, p. 324). 
 
 

Ainda, segundo Tabak (2015), mostra-se possível realizar uma medida de 

transferência dos ganhadores aos perdedores, chegando assim a eficiência proposta 

por Pareto. 

 

O MASTERPLAN E O USO DO SOLO 

 

Para fomentar a reflexão proposta por este trabalho, o mapa a seguir apresenta 

a localização das famílias em moradias irregulares nas orlas dos rios. 

 
 

Mapa 01 – Posição das moradias atualmente 

 
Fonte: (ARUP, 2014, p. 24). 
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Em consonância com o mapa, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

Sustentável 2016, relembrou o Plano Diretor de 2006 ao tratar das orlas, relatando 

que em, 

 
 
Levantamento realizado pelo FOZHABITA foram constatados no município 
27 agrupamentos de ocupações irregulares, sendo objeto de regularização 
fundiária os loteamentos e assentamentos irregulares sem infraestrutura e 
passíveis de serem regularizados. As demais ocupações de áreas de riscos, 
à beira de mananciais ou em locais de preservação ambiental, são 
consideradas como ocupações irregulares aptas ao reassentamento. De 
acordo com o FOZHABITA, até o ano de 2015, não ocorreram novas invasões 
em áreas públicas, alterando, no entanto, o número de ocupações ao longo 
dos anos (FOZ DO IGUAÇU, 2011, p. 111). 
 
 

No Masterplan, o “grupo de trabalho 03” tem a responsabilidade pelas questões 

de habitação e promoção social do projeto, tendo como responsáveis o FOZHABITA 

e o COHAPAR, contando com a participação do Ministério da Justiça, do governo do 

Estado do Paraná, da prefeitura municipal, Itaipu e PTI (ARUP, 2014). Seus objetivos 

principais voltam-se à “qualificação das condições de moradia das populações em 

situação de vulnerabilidade social por meio de projetos de Habitação de Interesse 

Social, equipamentos comunitários, programas de qualificação e capacitação 

profissional”, com o intuito também de gerar renda e integrar socialmente as 

comunidades (ARUP, 2014, p. 24). 

Dentro dos princípios orientadores do plano que o grupo deverá trabalhar, lê-

se que as comunidades originalmente dispostas nas orlas não serão removidas, mas 

sim, que os novos grupos deverão se adaptar e crescerão juntos daquelas, 

 
 
4.1 Princípios orientadores para o Masterplan 
Conexões aos bairros 
O sucesso do Beira Foz contará com a evolução e o crescimento de novas 
comunidades ao lado das comunidades existentes, de modo que se 
constituam lugares em que as pessoas queiram viver e permanecer. O projeto 
deve reconhecer e se adaptar à cidade existente, permitindo que as novas 
comunidades e as existentes descubram e compartilhem benefícios comuns, 
como resultado do desenvolvimento (ARUP, 2014, p. 34). 
 
 

Além disso, a estratégia de uso e de atividades econômicas também relata que 

o plano pretende que a área seja utilizada de maneira uniformemente distribuída entre 
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a população residente e os turistas (ARUP, 2014). Neste sentido, apresenta-se a 

imagem a seguir que demonstra a nova divisão proposta pela ARUP, 

 
 

Imagem 01 – Ordenamento do solo proposto pela ARUP 

 
Fonte: (ARUP, 2014, p. 51). 

 
 

Esta nova proposta pretende estabelecer uma identidade unitária, definindo, 

segundo o Masterplan, um novo zoneamento que não fora previsto no plano diretor, 

sugerindo que o processo de urbanização dos assentamentos irregulares atuais 

concretize-se no mesmo local ou em áreas próximas, contando com a disponibilização 

de terrenos por parte da prefeitura municipal, com intuito de evitar conflitos com os 

habitantes locais naturais (ARUP, 2014). 

A ARUP (2014) resgata e ressalta no texto que o território analisado vem sendo 

ocupado ao longo dos anos por moradores de baixa renda, que se submetem as áreas 

de riscos que não contam com infraestrutura urbana, e partir da implantação do 

Masterplan a área, 
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Deverá ser ocupada de maneira não invasiva e com usos e especificações 
pré-definidos. Cabe destacar a necessidade de permitir construções 
pequenas, que não ultrapassem 1 pavimento, uma vez que a transformação 
de um ambiente inóspito leva segurança para a população (residente e 
flutuante) incentivando-os a permanecer neste local, evita que as áreas sejam 
degradadas pela ocupação de assentamentos irregulares e, por 
consequência, auxilia na efetivação da estratégia de mobilidade com o 
caminho para pedestres e bicicletas (ARUP, 2014, p. 52). 
 
 

Tratando do reordenamento do solo, observa-se dentro no projeto o desejo de 

aproximar as unidades de habitação social com as unidades de médio padrão, para 

assim evitar a segregação social e inserir a população no processo de urbanização, 

todavia, o plano silencia quanto a aproximação das moradias de alto padrão (ARUP, 

2014). 

Para obter o almejado previu-se como ação o incentivo “à Habitação de 

Interesse Social, de intervenções em vilas, favelas, loteamentos irregulares e 

moradias precárias. Também se espera (sic) políticas de promoção de unidades 

habitacionais a preços acessíveis” (ARUP, 2014, p. 80), como igualmente está 

previsto no Plano Diretor, 

 
 
Para realizar a regularização fundiária, as áreas ocupadas irregularmente 
devem ser passíveis de regularização, sendo necessária a existência ou, a 
possibilidade de implantação de infraestrutura básica, e atender ao Plano de 
Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo do município quanto às dimensões 
mínimas de terrenos e ruas entre outras especificidades. As famílias que 
ocupam áreas de risco são retiradas desses locais e remanejadas para os 
empreendimentos de habitação de interesse social do município (PLANO 
DIRETOR, 2016, p. 113). 
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Mapa 02 – Posição das habitações de interesse social, médio e alto padrão

 

  
Fonte: (ARUP, 2014, p. 60). 
 

Mapa 03 – OUC detalhes 01 e 02253     Mapa 04 – OUC detalhes 03 e 04 

 
Fonte: ARUP, 2014, p. 81.        Fonte: ARUP, 2014, p. 82. 
 

 
 
 
 
 

 
253 “Operação Urbana Consorciada é o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder 
Executivo Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e 
investidores privados, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias 
sociais e valorização ambiental” (ARUP, 2014, p. 79). 
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Mapa 05 – OUC detalhes 05 e 06  Mapa 06 – OUC detalhe 07 

  
Fonte: ARUP, 2014, p. 83.        Fonte: ARUP, 2014, p. 84. 
 

 

Um fator considerado importante para o sucesso de um processo de 

revitalização, que consiste na participação (BARRETO, 2006), chama a atenção no 

plano e merece ser transcrito, 

 
 
5. Desenvolver um plano de participação da comunidade 
As autoridades da cidade precisam manter um processo transparente de 
como o Beira Foz Masterplan será implementado. Este processo deve 
envolver a comunidade através da recomendação 4 supracitada. O objetivo 
não é que a comunidade desenvolva o projeto do Masterplan em detalhe, 
mas mantê-los envolvidos e atualizados sobre todo o progresso (ARUP, 
2014, p. 113). 
 
 

Conforme leitura, observa-se uma certa limitação à participação da 

comunidade, ao passo que se pretende apenas envolvê-la e atualizá-la sobre o 

progresso das ações. A não participação do povo neste processo e a escuta/ 

participação da elite poderá acarretar uma nova mistura de vizinhanças, como 

aconteceu no projeto Beira Rio254, que antecedeu o Beira Foz, misturaram 

 
254 “As falas retratam o processo de reterritorialização (HAESBAERT, 2002) dos moradores que foram 
removidos das favelas das barrancas do Rio Paraná e as disputas que envolveram esse processo. 
Como identificado, o ciclo maior da violência no Cidade Nova ocorreu no início das remoções. O 
processo de remoção das favelas que tinha o intuito de promover a reurbanização da cidade, a 
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comunidades rivais e as mortes violentas subiram, e dado ao sumiço das lideranças 

dentro do novo bairro criado, Cidade Nova, a população não tinha uma voz 

representativa para buscar soluções (KLEINSCHMITT, 2016). 

Paralelamente, o processo de suposta revitalização sugerido pelo Masterplan 

já vem sendo reproduzido nos discursos das autoridades locais, como se observa na 

reportagem realizada pela Itaipu Binacional, 

 
 
Beira Foz já começou 
No encontro, Piolla disse que o Beira Foz já começou com a revitalização da 
Ponte da Amizade e a concessão do Marco das Três Fronteiras e do Espaço 
das Américas. 
Ele apresentou ainda a relação de uma série de projetos estruturantes que 
vão mudar a infraestrutura do Destino Iguaçu. Entre eles, a segunda ponte 
com o Paraguai (a empresa vencedora trabalha nos projetos executivos e no 
licenciamento ambiental); e a Perimetral Leste, que ligará a Segunda Ponte 
à BR-277. 
Também foram apresentados o projeto da nova pista de pouso e decolagem 
no Aeroporto Internacional; de duplicação da Rodovia das Cataratas; de 
revitalização da Avenida das Cataratas; do novo Porto Seco; do Viaduto da 
Avenida Costa e Silva; do Autódromo Internacional, com projeto também 
desenvolvido pela Arup; e da nova iluminação da Barragem de Itaipu (ITAIPU, 
2015, s. p.) (sublinhei). 
 
 

Estes cenários acabam por realçar as disputas entre o povo e a elite, conforme 

Kleinschmitt (2016, p. 55), e também entre as próprias elites, ao passo que “mesmo 

que ainda não tenha saído do papel, o projeto já beneficia a especulação imobiliária e 

evidencia as disputas por interesses entre as elites locais para decidir o ‘destino’ mais 

lucrativo das margens do Rio Paraná”. 

Tal situação fica evidente ao sobrepor os mapas que demonstram o 

posicionamento das famílias antes e depois do Masterplan do Beira Foz, onde os 

locais que estão as moradias irregulares, a orla, dão lugar, principalmente, as 

moradias de alto padrão e grandes empreendimentos, ou seja, as habitações de 

interesse social perdem a vista da fronteira e voltam-se para o centro, além de estarem 

colocas em um espaço, visivelmente, muito menor que o atual. 

 
 
 

 
especulação imobiliária, o turismo e indiretamente o combate das práticas ilícitas, sofreu um “efeito 
colateral”. O projeto não previu as consequências negativas dessa política de urbanização com caráter 
higienista e de gentrifcação” (KLEINSCHMITT, 2016, p. 45). 
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Mapa 07 – Sobreposição dos mapas da atual localização das famílias com o mapa proposto pelo 
Masterplan após implantação do projeto Beira Foz 

 
Fonte: arquivo pessoal. 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esta breve reflexão pretendeu-se extrair do projeto pontos que pudessem 

demonstrar tanto uma possível revitalização quanto a gentrificação, para que sejam 

aprofundados em futuro próximo com o intuito de evitar o erro cometido no Beira Rio. 

Aparentemente o Masterplan tenta ser implantado por meio do discurso da 

Análise Econômica do Direito, com base no conceito de igualdade de Kaldor-Hicks, 

demonstrando que o projeto trará muito benefícios e pouco custo social, e, caso ele 

se eleve, poderá ser minimizado, chegando ao conceito de igualdade de Pareto, a 

exemplo da geração de empregos. A suposta revitalização acaba por esconder o 

processo de gentrificação, alterando a localização da população de baixa renda 

atualmente residente na região, principalmente em moradias irregulares, às margens 

dos locais destinados às moradias de alto padrão e de investimentos economicamente 

volumosos. 

Ciente do aumento do valor da área contemplada pelo Beira Foz, o plano trata 

de forma rasa o possível processo de gentrificação, trazendo como solução ao 

problema não explícito, a criação das habitações de interesse social. Chega-se assim 

a situação de favorecimento ao rico em detrimento ao pobre. 
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A cidade corre o risco, caso não observe este possível processo de 

gentrificação dentro do Masterplan Beira Foz, de incidir no mesmo erro do Beira Rio, 

causando além do deslocamento da população original para outros espaços em favor 

de moradias de alto padrão e de empreendimentos volumosos, o aumento da violência 

em Foz do Iguaçu. 

A participação deficitária da população no decorrer do projeto poderá dificultar 

a criação do sentimento de pertencimento ao local, e todos os benefícios decorrentes 

como o cuidado ou amor pela região. O principal sujeito de uma política pública 

consiste no seu beneficiado, e sua escuta prévia mostra-se inerente à eficácia, 

eficiência e efetividade da soma dos esforços que o poder público tem à disposição.  
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FRONTEIRAS E ILEGALISMO: O PAPEL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

NO TRÁFICO DE MACONHA PARA O URUGUAI NO PERÍODO DE 2017 A 2019 
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Resumo: 
O objetivo principal do presente artigo é analisar o tráfico de maconha entre Paraguai-
Brasil-Uruguai, buscando compreender o papel que o estado do Rio Grande do Sul 
nesta dinâmica territorial. Como recorte empírico, detém-se principalmente em 
analisar o estado do Rio Grande do Sul, devido ao mesmo fazer fronteira com o 
Uruguai e evidenciar nos últimos anos um crescente aumento nos índices criminais 
relacionados ao tráfico de drogas. Em termos metodológicos, o trabalho assenta-se 
em três pilares: O primeiro é a análise de dados disponibilizados pela Policia 
Rodoviária Federal e Polícia Civil nos anos de 2017 a 2019; o segundo refere-se a 
reportagens de jornais do estado Gaúcho que retratam a questão do tráfico na 
fronteira; o último centra-se na tabulação e espacialização destes dados através do 
software Excel e QGIS. Foi possível entender que mesmo não existindo uma ligação 
direta entre o Paraguai e o Uruguai, ocorre na atualidade a formação de uma 
continuidade no que tange ao tráfico de maconha, sendo o estado sulino o corredor 
de passagem e uma extensão das relações interfronteiriças. 
 
Palavras-chave: Ilegalismos; fronteira; tráfico de maconha; Rio Grande do Sul; 
Uruguai. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Ao refletirmos sobre o conceito de fronteira compreende-se que o mesmo é 

polissêmico, transpassando discussões que vagam por diversas escalas de análise, 

desde a perspectiva clássica do limite político-administrativo entre Estados até a 

discussões que envolvem o corpo humano enquanto um limite. Neste sentido, 

conforme salienta Haesbaert (2009), a fronteira apresenta-se como um componente 

de qualquer território.  

Na análise teórica levantada por este trabalho, buscamos compreender a 

fronteira por duas vertentes: a primeira centra-se na visão clássica da política 

 
255 Mestrando, Universidade Federal de Pelotas, antoniokilaq@gmail.com. Autor. 
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257 Doutor, Universidade Federal de Pelotas, tiaraju.ufpel@gmail.com. Orientador. 
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internacional, a qual estabelece discussões que versam acerca desta enquanto limite 

entre Estados soberanos, cada qual com seu conjunto de leis (MATIAS, 2005). A 

segunda perspectiva nos remete ao entendimento da fronteira enquanto um campo 

de disputas não só entre Estados, mas também derivado do interesse de grupos 

relacionados ao tráfico de drogas internacional, os quais buscam transpor limites 

administrativos, produzindo um território transfronteiriço do crime organizado no cone 

sul. 

Neste recorte espacial, a fronteira entre o Brasil e o Paraguai destaca-se como 

áreas de interesse dos mais diversos coletivos criminais258 que constroem múltiplas 

formas de atuação no território. Nesta surge um corredor de passagem para a entrada 

de drogas através das fronteiras integradas entre estes Estados, caracterizando a 

"rota caipira do tráfico de cocaína", a qual serve não somente como base para 

abastecer o mercado regional, mas também como via de escoamento para países 

europeus (ABREU, 2017; MANSO e DIAS, 2018).  

Contudo, podemos observar o surgimento na última década de novas rotas 

comerciais de determinados entorpecentes (como por exemplo a maconha) em áreas 

no extremo sul da América Latina, devido principalmente ao aumento da demanda por 

este produto no mercado Brasileiro e Uruguaio. Por conseguinte, constrói-se redes 

comerciais que estabelecem uma logística de facilitação para a passagem de drogas, 

as quais produzem rearranjos territoriais e o surgimento de novos focos de disputa na 

fronteira.  

 Chies e Rivero (2019) ao estudarem os agrupamentos criminais envolvidos com 

o tráfico de drogas ilícitas na Zona Sul do estado do Rio Grande do Sul analisam que: 

 
 

O Estado do Rio Grande do Sul – e sua Zona Sul, como aqui com mais ênfase 
demonstrado – não está alheio aos processos de nacionalização do mundo 
do crime. Sua peculiaridade, ao menos por enquanto, é o não domínio por 
um único grupo de expressão nacional (como o caso do PCC em outros 
Estados), mas uma cadeia de alianças que se desenvolve conectando 
facções locais e regionais com aquelas de maior abrangência territorial. 
(CHIES e RIVERO, 2019. p. 25) 

 
258 O termo coletivo e/ou grupo (agrupamento) criminal será utilizado para designar o grupo de 
indivíduos coligados com a finalidade de lucrar através de uma  atividade principal, o tráfico de drogas 
ilícitas, sem excluir é claro, que estes também possuem atividades secundárias, como furtos, roubos, 
golpes, entre outras atividades. Para uma discussão aprofundada sobre a terminologia Coletivos 
criminais e facções, ver: Biondi (2009); Shimizu (2011); e Cipriani (2016) 
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Historicamente, os grupos envolvidos com o tráfico de drogas ilícitas no Rio 

Grande do Sul não possuem grande integração com os coletivos que dominam o 

mundo do crime no Brasil e, por conseguinte, não destacam-se como grande 

referências na lógica de atuação dos coletivos na escala nacional, a não ser como 

mercado consumidor, conforme apontam as análises de Manso e Dias (2018).  

Logo, podemos compreender que apesar do estado gaúcho não ter um papel 

de destaque, como acontece por exemplo com Mato Grosso do Sul, isso não significa 

que inexistam coletivos criminais organizados que dominam territorialmente o trafico 

de drogas na região; observamos pelo contrário que há no contexto atual um 

fortalecimento e importância destes coletivos, os quais na atualidade expandem-se 

consideravelmente para além dos mercados consumidores centrais (região 

metropolitana de Porto Alegre e a Região Metropolitana da Serra Gaúcha) do estado 

sulino, rumando para a fronteira com o Uruguai, como apontam Duarte e Pinheiro 

(2020).  

Frente a este movimento de expansão de grupos que buscam dominar 

territorialmente a região sul do Brasil, o presente artigo estabelece seu objetivo geral, 

o qual pretende  analisar a relação do tráfico de drogas, mais especificamente a 

maconha, entre as fronteiras do Paraguai-Brasil-Uruguai, buscando compreender o 

papel do Rio Grande do Sul neste cenário e os impactos deste processo nos 

indicadores criminais da fronteira sul.  

 

METODOLOGIA 

 

 Para a produção desta pesquisa, divide-se metodologicamente a mesma em 

etapas: a primeira foi destinada a uma revisão bibliográfica através de autores como 

Chies e Rivero (2019), Cipriani (2016), Machado (2005; 2003), Manso e Dias (2018), 

Abreu (2017) e Souza (2008).  

 A segunda destinou-se a coleta de dados, os quais foram adquiridos junto a 

Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul; a Polícia Rodoviária Federal 

do Brasil e Polícia Civil do Brasil. Os dados analisados correspondem as seguintes 
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categorias: 1. apreensões de entorpecentes nos municípios fronteiriços do Brasil com 

o Uruguai entre os anos de 2017 e 2019; 2. Apreensão de Maconha no Brasil e no Rio 

Grande do Sul por rodovia federal entre os anos de 2017 e 2019; 3. Homicídios 

dolosos nos municípios fronteiriços do Brasil com o Uruguai entre os anos de 2017 e 

2019. Após esta etapa, foi realizado o tratamento de dados no software Excel e, em 

conjunto com a análise destes elementos, realizou-se a espacialização dos mesmos 

utilizando o software QGIS.  

 Buscando construir uma análise minuciosa que permiti-se extrapolar a 

discussão quantitativa das variáveis elencadas, optou-se por trabalhar com a 

ferramenta metodológica hemerográfica, a qual possibilita a coleta de informações 

através de noticias veiculadas em jornais.  Destaca-se que a maneira mais habitual 

para estudos sobre organizações criminosas tem sido fontes secundárias, como a 

base de dados oficiais e material jornalístico. A autora Dias (2011, p. 33) relata que a 

escassez de informações é uma marca destas pesquisas: “[...] tendo em vista que a 

característica central destas organizações é o segredo de suas atividades 

desenvolvidas”.  

 Devido a esta problemática foram levantadas informações em veículos 

jornalísticos regionais sobre: apreensão de drogas no Rio Grande do Sul; Homicídios 

Dolosos na fronteira do Brasil com o Uruguai; ação de facções criminais no estado 

gaúcho e na fronteira. Estas informações foram analisadas e cruzadas com os autores 

basilares da pesquisa em conjunto com os dados disponibilizados pelos órgãos 

oficiais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A RELAÇÃO INTRA-ESCALAR ENTRE O PARAGUAI-BRASIL-URUGUAI 

 

 Uma mudança significativa na importância da fronteira sul para o tráfico de 

drogas dá-se através da nova legislação sobre a Cannabis sativa (maconha) no 

Uruguai entre 2016 e 2017, tendo em vista que este processo propiciou a 



 

641 

 

regularização deste entorpecente, criando uma serie de legislações e tributos que 

incidem sobre esta mercadoria.  

 A nova forma jurídica de tratar esta questão no país vizinho ocasionou um 

aumento substancial do preço deste produto no mercado interno uruguaio, 

ocasionando um aumento da demanda por um produto com valor menor. Neste hiato, 

os coletivos criminais envolvidos com o tráfico de drogas gaúcho se apoderaram de 

territórios na fronteira para estabelecer parcerias comerciais entre os países. 

 
 

O mercado de lá teve de se abastecer com fornecedores brasileiros. Sai do 
Brasil maconha e vai para território uruguaio. O pagamento uruguaio, como 
regra, é dinheiro, arma ou os dois. Mais munição do que arma, na maioria 
das vezes — relata Ana Tarouco, delegada regional da Polícia Civil em 
Santana do Livramento. (IRION et al., 2018) 

 
 

Destaca-se que a moeda de troca entre os coletivos criminais brasileiros e 

uruguaios é volátil, não somente estabelecida através da relação monetária, mas 

também através do pagamento com munição e armamentos, os quais abastecem 

principalmente os coletivos criminais e seus conflitos armados que ocorrem nas 

grandes cidades do estado gaúcho. 

Para além deste, há também o incremento cada vez mais significativo de 

armamentos que permanecem nas áreas de fronteira e passam a fazer parte do 

cotidiano de algumas cidades, principalmente as que possuem um espaço urbano 

compartilhado. Chies e Rivero (2019, p. 04) ao discutir a questão do tráfico de drogas 

destacam que a existência de cidades-gêmeas e municípios com fronteira de fácil 

acesso para o lado uruguaio e vice-versa, formam "um substrato sobre o qual as novas 

oportunidades para o mundo do crime podem se desenvolver aproveitando um know-

how que não é de ser desprezado.”  

Esta perspectiva corrobora e complementa a análise produzida por Machado 

(2003), a qual aponta que as organizações criminais possuem um viés fortemente 

dependente da escala local, tendo em vista que a complexidade do tráfico requer uma 

logística territorial que abarca uma serie de possíveis situações que necessitem de 

apoio, o que a autora denomina de “a visão desde baixo”. 
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 Ressalta-se que as “conexões locais” expostas por Chies e Rivero (2019) ou a 

"visão desde baixo” analisada por Machado (2003) representam não apenas  o vínculo 

dos traficantes de varejo com o local, mas também as ligações estabelecidas com os 

traficantes de atacado, que não raro são empresários e/ou políticos locais e regionais, 

como foi exposto nas análises de Manso e Dias (2018). Destacamos que para que 

ocorra o processo de movimento da droga pelo território torna-se necessário 

significativo investimento de capital monetário e humano, ou seja: dinheiro e influência 

política em órgãos que fiscalizam a fronteira caminham juntos na lógica do crime 

organizado.  

 Na América Latina, esta situação é retratada principalmente na fronteira do 

Brasil com o Paraguai, a qual caracteriza-se como uma das mais importantes áreas 

para a logística do tráfico de drogas, evidenciando uma disputa territorial que envolve 

conexões locais e atores internacionais (ABREU, 2017; MANSO e DIAS, 2018). 

Salienta-se que o Brasil produz uma quantidade mínima de maconha, não 

conseguindo suprir a demanda do mercado consumidor interno. Frente a esta 

conjuntura, a produção da maconha Boliviana e do Paraguaia abastece o mercado 

regional latino.  

 
 

Localizado praticamente no centro da América do Sul, numa das fronteiras 
mais explosivas do continente, o estado de Mato Grosso do Sul está em uma 
posição geográfica estratégica. Fica no meio do caminho entre plantadores e 
produtores de drogas nos países vizinhos e a imensa variedade de 
fornecedores, atacadistas de diversas dimensões, que vendem maconha, 
pasta base de cocaína e seus derivados em pó ou em pedra para mercados 
espalhados por todo o território nacional e para postos além-mar na Europa, 
Ásia, África e Oceania. Rotas importantes foram consolidadas a partir da 
região, que também serve de corredor para o ingresso de contrabando de 
eletrônicos, cigarros, medicamentos e armas vindos principalmente do 
Paraguai (MANSO e DIAS, 2018. p. 166). 

 
 

 Os atores engajados no processo de distribuição buscam expandir seus lucros, 

e na atualidade veem o Uruguai como um possível mercado emergente. Neste 

sentido, as drogas ilícitas percorrem um caminho tortuoso e combinam diferentes 

escalas no processo de distribuição dos entorpecentes na região do cone sul. As 

fronteiras são locais de intensa dinâmica multi-escalar, pois ao mesmo tempo que 

possui lógicas pensadas através da perspectiva local (para a passagem de ilícitos 
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entre as fronteiras) evidenciam também ações e atores que pensam a escala nacional 

e internacional.  

Ao analisarmos a logística de distribuição entre os estados (Mato Grosso do 

Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, etc.) podemos compreender que 

o transporte possui dois grandes modais para o abastecimento regional: a terrestre, 

através das rodovias e o aérea, com base em voos clandestinos e pistas de pouso 

improvisadas.  

No que tange a maconha, devido esta droga possuir um menor valor agregado 

(se comprarmos, por exemplo, com a cocaína), a movimentação no interior dos 

estados ocorre principalmente por rodovias estaduais e federias. Parte é destinada a 

mercados regionais, onde a escala local prevalece e o restantes destina-se para a 

exportação, indicando a internacionalização do tráfico (MANSO e DIAS, 2018). 

 O que até então era característico de Mato Grosso do Sul e Paraná 

(importação) e São Paulo e Rio de Janeiro (exportação) como aponta Gemelli (2013), 

começa a tornar-se também uma realidade na fronteira sul do estado do Rio Grande 

do Sul. Neste sentido, podemos compreender que o Brasil possui dois papeis no 

tráfico de drogas sul-americano: o primeiro representa um grande mercado 

consumidor; o segundo o corredor de passagem de vários  entorpecentes entre países 

vizinhos e além-mar.  

 Assim a droga que entra no território brasileiro oriunda do Paraguai com destino 

ao Uruguai vem produzindo uma nova rota de passagem da maconha, demonstrando 

que as fronteiras entre Paraguai-Brasil-Uruguai possuem na atualidade uma forte 

ligação.  

 

O TRÁFICO DE MACONHA PARA O URUGUAI E AS NOVAS ROTAS PARA A 

FRONTEIRA SUL BRASILEIRA 

 

 Ao analisarmos a expansão do tráfico de drogas para a fronteira do Brasil com 

o Uruguai, salienta-se que esta pode ser relacionada e compreendida através do 

crescimento das apreensões de entorpecentes no estado do Rio Grande do Sul. 

Notamos que há uma ampliação histórica de casos relacionados ao contrabando de 
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drogas no estado gaúcho desde 2005, possuindo um momento de diminuição nos 

anos de 2014 a 2016 e um vertiginoso aumento a partir 2017 de apreensões de ilícitos 

em sua variedade (maconha, cocaína, crack, etc.), conforme evidencia o gráfico 01.   

 
 

Gráfico 1: Apreensões de entorpecentes no Rio Grande do Sul. 2005-2019 
 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública. Organizado pelos autores. 
 
 

 Destaca-se o significativo crescimento a partir de 2017, tendo em 2018 e 2019 

seu auge, ou seja 11.570 e 12.532 apreensões de entorpecentes ligado ao tráfico de 

drogas, respectivamente. A disparidade entre 2013 e a guinada a partir de 2017 pode 

evidenciar ao menos três perspectivas: A primeira centra-se na  ampliação do 

mercado consumidor sulino; A segunda demonstra o crescimento de coletivos 

criminais relacionados ao tráfico, os quais organizam parte significativa dos fluxos de 

drogas no estado; o terceiro é relacionado ao aumento da força tarefa de segurança 

pública. Contudo, o último ponto destacado possui significativa controvérsia, tendo em 

vista o grande déficit de efetivo policial no estado do Rio Grande do Sul, tanto na 

esfera da Policia Civil, como também na Brigada Militar e Policia Federal (UGEIRM, 

2019; ROSA, 2020; NAGEL, 2018).  

Para contextualizar o processo de exportação da maconha no sentido Brasil-

Uruguai apresentamos os dados referentes ao total de apreensões de entorpecentes 

ilícitos dos anos de 2017 a 2019 e o crescimento percentual anual desses na região 

da fronteira sul brasileira (tabela 01). Observa-se que dos 12 municípios fronteiriços 

0

3.250

6.500

9.750

13.000

16.250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Entorpecentes - Trafico. Estado RS



 

645 

 

do lado brasileiro com o Estado uruguaio, apenas 02 demonstram queda no 

crescimento percentual anual de apreensão no número de entorpecentes 

relacionados ao tráfico de drogas.  

 
 

Tabela 01: Apreensões de entorpecentes nos municípios fronteiriços entre 2017 e 2019 

Entorpecentes – Tráfico na Fronteira BR-UR. 2017-2019 

Municípios Nº Habitantes 2017 2018 2019 
Crescimento % 

Anual 

ACEGUA 4.394 0 0 0 0% 

BAGE 116.794 85 167 183 6% 

BARRA DO QUARAI 4.012 0 1 3 8% 

CHUI 5.917 0 3 11 10% 

DOM PEDRITO 38.898 26 32 46 4% 

HERVAL 6.753 0 1 2 5% 

JAGUARAO 27.931 18 24 25 2% 

PEDRAS ALTAS 2.212 1 0 0 -100% 

QUARAI 23.021 5 9 7 2% 

SANTA VITORIA DO PALMAR 30.990 16 10 23 3% 

SANTANA DO LIVRAMENTO 82.464 37 42 34 -1% 

URUGUAIANA 125.435 112 172 149 2% 

Total 468.821 300 461 483 3% 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública. Organizado pelos autores. 
 
 

 A partir dos dados expostos, podemos notar que o município do Chuí 

apresentou maior elevação, chegando a 10%; em segundo lugar está Barra do Quarai 

com 8% de crescimento anual e em terceiro Bagé com 6% de crescimento. Destaca-

se neste contexto que dos 12 municípios fronteiriços, 06 são cidades-gêmeas, sendo 

eles:  Chuí-Chuy, Jaguarão-Rio Branco, Aceguá-Aceguá, Santana do Livramento-

Rivera, Quaraí-Artigas e Barra do Quaraí-Bella Unión. As concentrações 

populacionais mais densas das cidades-gêmeas encontram-se nos limites entre 

Santana do Livramento-Rivera, todavia as mesmas não representam os maiores 

índices de crescimento em apreensões de entorpecentes. 
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 Ao analisarmos especificamente a quantidade de Maconha apreendida entre 

2017 e 2019 nas rodovias federais do Rio Grande do Sul (tabela 02) notamos que este 

entorpecente representa os maiores volumes de apreensão no estado. 

 
 

Apreensão Maconha – RS 

Entorpecente apreendido 2017 2018 2019 

Maconha 
15,595 ton. 16,550 ton.  18,225 ton. 

Tabela 02: Apreensão de maconha entre 2017 e 2019 nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. 
Fonte: Departamento de Polícia Federal. Organizado pelos autores. 

 
 

Neste sentido, nota-se que o crescimento da apreensão está relacionado 

também com a formação de novas rotas comerciais que buscam integrar o norte e o 

sul do Rio Grande do Sul. A maconha adentra pelo norte do estado sulino, por rodovias 

que bifurcam-se em dois caminhos: rumo a fronteira para abastecer o Uruguai e/ou 

para região metropolitana de Porto Alegre e centros regionais e sub-regionais (figura 

01). Este último trajeto citado relaciona-se diretamente com o papel que os coletivos 

criminais possuem no processo de dispersão da droga pelo estado e seu poder de 

influência crescente junto à fronteira.  
 
 

Figura 01: Rodovias que compõem a fronteira norte e sul do estado do Rio Grande d 
 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública. Organizado pelos autores. 
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 As rodovias federais destacadas (BRs) na figura 01 foram selecionadas devido 

aos dados disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal Brasileira, sendo que 

todas elas tiveram apreensões de maconha registradas nos anos de 2017 e 2018.  

Dentro deste recorte espacial e temporal, podemos observar as rodovias federais que 

compõe a entrada da droga no norte do estado (via rodoviária de chegada da 

importação Paraguai-Brasil dos entorpecentes), como por exemplo, as BRs 116, 480 

e 153. 

 As BRs que possuem as maiores apreensões, segundo os dados da Polícia 

Rodoviária Federal, são: 116, 470, 285, 158, 290, 101, 153 e 471 (em ordem 

decrescente). Estas são as com os valores mais expressivos do total de maconha 

apreendidas no recorte temporal analisado. Segundo a Policia Rodoviária Federal 

(2019), ocorrem mais apreensões na porção norte do estado do que na região sul (por 

mais que este número venha crescendo significativamente nos últimos dois anos), o 

que nos demonstra que há mais maconha sendo importada para o Rio grande do Sul 

do que exportada do Rio Grande do Sul para o Uruguai.  

 Contudo, este cenário vem transformando-se graças ao interesse crescente no 

Uruguai por fornecedores de maconha.  

 
 

É a “paraguaização” da fronteira gaúcha, um termo cunhado pelos serviços 
de inteligência brasileiros. [...] Se existe uma coisa que aprendi sendo repórter 
há 40 anos é que a lei que regulamenta o mercado legal é a mesma do ilegal: 
a demanda é a procura. O progresso das organizações criminosas gaúchas 
é um fato.  Os comerciantes do outro lado da fronteira se organizaram para 
atender a essa demanda (WAGNER,  2018).  

 
 

 A ideia de um processo de “paraguaização” da fronteira Brasil-Uruguai, ou seja, 

um acréscimo bruto em torno da economia ilegal e de índices criminais como 

homicídios demonstra o envolvimento cada vez maior na formação de um território-

rede que liga os coletivos criminais que dominam o Rio Grande do Sul com a fronteira. 

 
 

Mais de 50 agentes do Departamento de Investigações do Narcotráfico 
(Denarc) prenderam três traficantes e desarticularam 10 bocas-de-fumo na 
fronteira (em Jaguarão, vizinha da uruguaia Rio Branco) e no Vale do Sinos. 
A investigação comprovou que traficantes da facção Os Manos (do Vale do 
Sinos e rival dos Bala na Cara) revendem maconha, na fronteira, por preço 
três vezes inferior ao estipulado pelo governo uruguaio nas farmácias e nos 
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clubes “canábicos”. A droga vinha do Paraguai até o Vale do Sinos e era 
encaminhada, por ônibus e carros, para as cidades uruguaias de Melo, Rio 
Branco e Montevidéu (TREZZI, 2019a). 
 
 

 Destaca-se alguns pontos analisados na discussão exposta: Primeiro, a 

maconha é transportada por BRs através de ônibus e carros, em outras palavras, as 

rodovias  federais apresentadas na figura 01 são pontos de análise de relevância ao 

trabalhar com o transporte de entorpecentes (principalmente maconha) por grupos 

criminais envolvidos com o tráfico de drogas; segundo: é a possibilidade de lucrar na 

fronteira uruguaia desde a implementação da nova legislação acerca da maconha no 

país que movimenta grande parte destes grupos; terceiro: há formação de uma 

continuidade do tráfico de maconha entre as fronteiras brasileiras com Uruguai e 

Paraguai, evidenciando a centralidade que a fronteira PY-BR possui na importação de 

drogas ilícitas, principalmente maconha, no Brasil e a crescente exportação de 

maconha no sentido BR-UY por estes coletivos. 

 Trezzi (2019b) expõe que no tráfico de drogas entre Brasil e Uruguai dinheiro 

não é o único interesse de troca, sendo armas e munição uma moeda tão interessante 

quanto: 

 
 

De 2018 para cá a Polícia Federal desarticulou um esquema de contrabando 
bilateral de maconha por armamento entre o Chuí (brasileiro) e Chuy 
(uruguaio), atuou contra traficantes e homicidas naquela região [...] Eles 
fazem negócios e ajudam a abastecer de armas a Região Metropolitana, mais 
especificamente uma facção oriunda do Vale do Sinos. A operação de hoje 
mostra que estamos contendo o avanço das facções para o Interior (TREZZI, 
2019b).  

 
 

 Conforme demonstrado, após ter acesso ao armamento e munição no Uruguai, 

este movimenta-se sentido a região metropolitana de Porto Alegre (RMPA), local de 

atividade mais intensa dos coletivos criminais gaúchos. Como é visto desde uma 

lógica de Estados-Nações através da geopolítica, um poderio bélico pode ser decisivo 

na tomada de decisões em período de negociações entre estes grupos, sem contar 

que também possibilita atividades secundárias que estes desenvolvem, como roubos 

a bancos e carros fortes. 

 O Grupo Aplateia (2020), formado por jornalistas das cidades-gêmeas Santana 

do Livramento-Rivera (BR-UY), relatam o aparecimento de integrantes dos coletivos 
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"Os Manos" e "Bala Na Cara”, os quais possuem como origem e atuação a Região 

Metropolitana de Porto Alegre.  

 
 

Desde hace unos años a esta parte y cada vez en mayor medida las facciones 
criminales brasileras, “Os Manos” y los “Bala Na Cara”, han elegido la ciudad 
de Rivera para ser escenario de enfrentamiento en la disputa de territorio para 
la comercialización de estupefacientes. 

 
 

 Também pode-se compreender a existência, ainda que pouco expressiva, da 

integração entre as facções regionais como “Os Manos" e integrantes responsáveis 

pela fronteira do Brasil com o Paraguai, principalmente do coletivo criminal PCC 

inserindo-se na fronteira Uruguaia:  

 
 

la División Especializada en Materia de Delitos Complejos de la Policía de 
Rivera, realizaron un allanamiento en una finca ubicada en la zona de barrio 
Caqueiro, deteniendo en la oportunidad al hombre de iníciales C.S.F., 
brasilero de 41 años de edad, oriundo de la ciudad de Novo Hamburgo – 
Brasil [...] Según información que posee el equipo de A Plateia en español, 
tras la inspección realizada en la finca en la cual el brasilero de 41 años fue 
detenido, los investigadores entre otros efectos lograron incautar una carta, 
la cual por su contenido, vincularía al brasilero detenido, con la organización 
criminal PCC (Primer Comando de la Capital), detenido que es integrante de 
la facción criminal “Os Manos”. 

  
 

 Segundo a reportagem, um membro do coletivo "Os Manos", oriundo de Novo 

Hamburgo-RS, carregava uma carta o vinculando ao PCC, evidenciando não só os 

possíveis vínculos entre os coletivos criminais regionais e nacionais, mas também o 

interesse desta última no controle da fronteira do Brasil com o Uruguai. Tal 

movimentação pode causar conflitos com grupos locais, aumentando o índice de 

homicídios, como no caso de Chuí-Chuy: “Chuy está entre as cidades com mais 

assassinatos no último ano e meio, no Uruguai. Ela e a brasileira Chuí registraram 

23 homicídios e 10 tentativas de homicídio desde o início de 2017.” (TREZZI, 2019a). 

 Entende-se que a integração entre as fronteiras do Paraguai-Brasil-Uruguai 

está vinculada a expansão da territorialização dos coletivos criminais na fronteira  em 

conjunto com a construção de rotas para a passagem entre estes países 

demonstrando na atualidade a existência de uma ligação/continuidade produzida pelo 

tráfico de maconha. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/uruguai/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/homicidio/


 

650 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Podemos perceber ao longo desta pesquisa, a existência de uma integração 

cada vez mais latente entre as fronteiras do Paraguai-Brasil-Uruguai derivada do 

tráfico de entorpecentes. Nesta relação podemos notar que o Brasil desempenha uma 

dupla função: mercado consumidor e apoio logístico para a passagem de drogas entre 

diversos países latinos.  

 No caso analisado especificamente, demonstrou-se que o Rio Grande do Sul 

apresenta-se como um corredor para a movimentação da maconha produzidas no 

Paraguai, a qual possui como um dos seus destinos finais o mercado Uruguaio. Os 

dados analisados evidenciam o aumento da apreensão de maconha em BRs que 

cruzam o Rio Grande do Sul, corroboram com esta perspectiva. 

 Ademais podemos compreender que a história do tráfico de drogas entre Brasil 

e Uruguai ainda é muito recente, porém torna-se cada vez mais atrativa para os 

comerciantes de atacado e varejo de maconha. Para tanto, torna-se necessários 

construir ligações com grupos e atores locais e regionais que dêem suporte para esta 

atividade, o qual ainda é incipiente, todavia vem se consolidando, conforme foi 

demonstrado.  

 O crescente mercado ilegal de maconha no Uruguai faz com que haja um 

interesse na fronteira devido o surgimento de uma demanda, ocasionando novas 

dinâmicas territoriais criadas através da inserção de novos atores que buscam o 

controle fronteiriço. Há troca de drogas por armas e vice-versa entre os coletivos, 

formando um novo espaço do narcotráfico latino; em conjunto com esta dinâmica, 

ocorre o aumento nos índices de apreensão de entorpecentes e o acréscimo no 

número de homicídios dolosos relacionados aos conflitos inerentes a esta atividade.  

 Todos estes pontos que foram analisados nesta pesquisa demonstram que 

ainda existe um campo de análise relacionado a expansão do tráfico de drogas na 

fronteira em formação, tendo em vista que o processo de organização e 

territorialização dos coletivos criminais na região vem ocorrendo com maior expressão 
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nos últimos anos, criando possíveis problemas de pesquisa na fronteira sul do Rio 

Grande do Sul que ainda carecem de explicações.  
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EXEMPLO DE RELAÇÃO ENTRE IMPRENSA, POLÍTICA, CAPITAL E 

CONTRABANDO – CORREIO DE NOTÍCIAS EM 1985 

 
Roberto Rigaud Navega Costa259 

Tatiane dos Santos Navega Costa260 

 
Resumo: 

O artigo científico abaixo tem como objetivo apresentar a relação curiosa entre a 
imprensa, a política de Foz do Iguaçu, os comerciantes no Paraguai e o setor político 
da cidade fronteiriça na formação do chamado circuito sacoleiro, a partir do estudo de 
um conjunto de artigos de jornal, impressos no jornal diário Correio de Notícias no ano 
de 1985, em plena mudança do regime militar, então vigente, à chamada nova 
república. Para darmos conta da tarefa proposta, lançamos mão de um estudo 
bibliográfico onde nos utilizamos do conceito de circuito sacoleiro como ponto focal de 
nossa orientação de pesquisa, buscando nos periódicos da década de 1980 os fatos 
que colaboraram para a consolidação de tal circuito ilegal de contrabando e 
descaminho. Por fim tentaremos demonstrar a relação de vários sujeitos concorrendo 
para a atração de um contingente maior de compradores regulares de produtos 
contrabandeáveis em Puerto Stroessner, futura Ciudad del Este, numa sinergia de 
interesses que pode ter ajudado a modelar o atual estado de coisas concernente ao 
crime de contrabando. 
 
Palavras-chave: Imprensa; política; contrabando. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 Nas condições contemporâneas das economias interligadas e de mercado, 

com a vigilância da Organização Mundial do Comércio (OMC) e países detentores de 

patentes industriais, principalmente nos países chamados de desenvolvidos, as 

práticas de pirataria (cópias não autorizadas de produtos industriais) e de contrabando 

são cada vez mais mal vistas e coibidas pelos Estados mundo afora. 

 No entanto, houve um momento na história nacional, se tratando do contexto 

brasileiro, onde a sociedade e os governos faziam vista grossa às práticas citadas no 

parágrafo anterior, de contrabando e de pirataria, permitindo que parte da população 

atravessasse a fronteira do Brasil com o Paraguai e em Puerto Presidente Stroessner 
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comprasse produtos industrializados para consumo próprio e para revenda, 

exercendo uma fiscalização, que comparada à atualmente exercida pelas diferentes 

instâncias do Estado, era muito insipiente e complacente. 

 Há então, como poderemos constatar no decorrer deste artigo científico, a 

possibilidade de enriquecer o debate a respeito das mudanças ocorridas desde os 

anos 80 do século passado até os dias de hoje, fazendo um recorte da realidade, onde 

poderemos constatar como se posicionava o quadro geral das compras no Paraguai, 

que desde àquela época era associada ao turismo em Foz do Iguaçu. 

 Para darmos conta da proposta deste artigo científico lançaremos mão de 

matérias de jornal, mais especificamente de oito páginas do jornal Correio de Notícias, 

que entre os meses de janeiro e março de 1985 publicou uma série de matérias 

jornalísticas enaltecendo o turismo em Foz do Iguaçu, mas que aparentava estar 

promovendo o comércio na cidade que viria a ser conhecida como Ciudad del Este, 

mas que então era conhecida como Puerto Presidente Stroessner. 

 Nosso objetivo com este trabalho é o de fornecer uma imagem de como ocorria, 

na década de 1980, a promoção do Paraguai como possível fonte de renda para os 

brasileiros que viriam a ser conhecidos como sacoleiros, mesmo durante o último 

governo militar da história recente do Brasil, o do General Presidente João Batista 

Figueiredo. 

 Também temos como objetivo apresentar como a imprensa da época era aliada 

do tipo de comércio fronteiriço realizado entre Foz do Iguaçu e Puerto Presidente 

Stroessner, fazendo da propaganda do lucro fácil na fronteira, do contrabando, uma 

fonte de renda para os periódicos, encobrindo o fato com a promoção das belezas da 

cidade, enquanto se constituía num elo primitivo do que viria a ser o circuito sacoleiro 

(CARDIN, 2011). 

 O conceito principal a ser trabalhado é o do chamado circuito sacoleiro, mas 

numa perspectiva histórica, pois mostraremos um recorte temporal do ano de 1985, 

quando da passagem do regime militar iniciado em 1964 ao período chamado de nova 

república, com a eleição de Tancredo Neves à presidência do Brasil (pelo chamado 

colégio eleitoral) e a posterior posse de José Sarney (o vice candidato da chapa 

opositora ao regime que findava). 
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 Partimos claramente da hipótese de que a imprensa também era um elo do 

insipiente circuito sacoleiro no período estudado neste artigo, elo que na atualidade 

se partiu, quando da maior criminalização midiática da atividade sacoleira na fronteira, 

mas que então, segundo nossos dados, estava plenamente ativo e operando quase 

que abertamente, apenas se ocultando atrás da atividade turística. 

 Cremos que estes dados apresentados abaixo, no decorrer do texto, servirão 

de suporte a melhores análises da atual situação da vida de nossa fronteira de 

estudos, para que possamos compreender o presente calcados firmemente nos dados 

do passado, que neste caso nos são fornecidos pelo próprio agente de criação desta 

realidade, o órgão de imprensa ao qual dirigimos nossa atenção e que descreveremos 

as ações. 

 Esta pesquisa é eminentemente bibliográfica, tendo as páginas do referido 

jornal como fonte principal de nossas análises, que serão contrastadas com os 

conceitos científicos já estabelecidos, onde esperamos ganhar maior entendimento 

de ambas as fontes, uma fonte material e outra conceitual, numa síntese necessária 

à compreensão final dos fatos. 

 Abaixo o leitor poderá encontrar a descrição da metodologia que 

empregaremos no presente trabalho científico, seguido da descrição do que 

continham as páginas do referido jornal diário, matérias sobre turismo, eventos, locais 

interessantes, tudo cercado de publicidade e incentivos às compras no país vizinho. 

Ao término faremos as considerações finais a respeito do informado, articulando tais 

dados com a realidade atual da nossa fronteira, filtrando-os através das lentes dos 

conceitos estudados. 

 

METODOLOGIA EMPREGADA 

 

 Para podermos compreender a realidade que nos cerca é útil nos utilizarmos 

de um marco conceitual tal que nos traduza parte da realidade, complexa por 

natureza, em termos mais simples, facilitando a compreensão e a transmissão da 

informação obtida na pesquisa em tela. Assim, para nos auxiliar nesta tarefa atual de 
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pesquisa, optamos por nos utilizarmos do conceito trabalhado por Cardin (2011) em 

sua tese de doutorado, a saber, o do circuito sacoleiro. 

 Tal circuito tem como característica agrupar e conectar os personagens que 

atuam desde a faixa de fronteira, até os grandes centros consumidores de produtos 

descaminhados e contrabandeados, num conjunto coerente perceptível, não a 

confusão aparentemente desconexa que vemos à primeira vista. 

 Portanto, cada um dos agentes de compra, transporte, segurança, serviços 

especializados, vendas e informações, se articulam sobre o território, desde o 

Paraguai, entrando pelo território brasileiro adentro, fazendo chegar os produtos 

comprados no país vizinho aos consumidores finais, fazendo o fluxo de capitais 

caminhar em sentido oposto, irrigando a economia da fronteira de uma forma que as 

atividades formais não conseguiriam, tanto que não o fazem. 

 Com esta perspectiva investigaremos os dados por nós colhidos, buscando 

tanto os personagens encontrados, quanto as relações entre eles, tentando entender 

sua articulação e sua participação no circuito sacoleiro, que em 1985 já existia, mas 

cujas feições foram se modificando com a ação do Estado brasileiro no combate às 

atividades ilegais na fronteira. 

 

O CORREIO DE NOTÍCIAS 

 

 O jornal diário Correio de Notícias estava, à data de nosso interesse nesta 

pesquisa, em seu quarto ano de atividades, custando então Cr$ 500,00 (quinhentos 

cruzeiros), sendo editado na capital do Paraná, aparentando ser de alcance estadual, 

sendo composto de apenas 16 páginas nas edições das sextas-feiras – as 

publicações de nosso interesse atual. 

  

QUANDO A MULHER FAZ TURISMO – 25 DE JANEIRO DE 1985 
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1.Imagem do jornal Correio de Notícias da série de matérias sobre Foz do Iguaçu publicada em 1985. 

 

 

 Na matéria de capa do Correio de Notícias do dia 25 de janeiro de 1985 o 

assunto era a visita protocolar do presidente eleito no mesmo ano, Tancredo Neves, 

a governantes europeus, como o da Itália, Bettino Craxi, e o da França, François 

Mitterrand, mas o primeiro anel a ser beijado seria do papa João Paulo II, no Vaticano.

 Enquanto isto, na página 13 do periódico, na seção Fronteira, era inaugurada 

uma série de matérias que diziam respeito à Foz do Iguaçu, que apresentavam o título 

“VISITE A FRONTEIRA – Toda a magia, o encantamento e as transas da Terra das 

Cataratas”, sendo que a matéria inaugural da série era: “Quando a Mulher Faz 

Turismo”, onde a mulher é apontada como a pessoa que decide para onde a família 

irá durante as férias (houve em 1984 quatro publicações com o mesmo título: 7, 14, 

21 e 28 de dezembro e mais duas em 1985: 4 e 11 de janeiro).  

A coluna dá dicas úteis aos turistas: reservar hotel, decidir a melhor forma de 

chegar à cidade (o ônibus foi apresentado como melhor escolha, desde que se evite 

os ônibus “pinga-pinga”); escolher roupas apropriadas ao clima e aos passeios; 

cuidado com os “piranhas”, jovens que abordam os turistas tentando leva-los a 

determinados hotéis ou restaurantes em troca de comissões destes; faça câmbio, leve 

dólar ao ir comprar no Paraguai, use cartão, guaranis ou cruzeiros (um guarani valia 

dez cruzeiros àquela data); não comprar na primeira loja em que entrar, procurar e 
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pechinchar bem, evitando “joias caras e legítimas”, prefira as bijuterias. 

 

2.Imagem do jornal Correio de Notícias da série de matérias sobre Foz do Iguaçu publicada em 
25/01/1985. 

 
 

FOZ: O COMANDO DO SETUR FICA EM 85 – 1º DE FEVEREIRO DE 1985 

 

 A coluna dedicada à fronteira nesta data foi bem diferente da anterior, onde se 

via um texto leve e dirigido aos turistas, temos agora um texto pesado e burocrático, 

contendo elogios ao prefeito à época, Wadis Benvenutti, como também ao secretário 

de turismo e esportes do município, Homero Girelli, escolhido pelo setor hoteleiro da 

cidade, numa tentativa de diminuir a oposição a uma escolha eminentemente política. 

 O texto repassa os feitos do secretário Girelli nos últimos 9 meses de trabalho, 

e aparenta ser feito por encomenda, já que é difícil imaginar o motivo da mudança de 

tom na reportagem, e igualmente entender que tal assunto pudesse atrair um leitor a 

se decidir por ir à Foz do Iguaçu apenas pela listagem dos feitos do secretário do 

setor. 
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 Um dado interessante é o fato de o texto citar a confusão que o público estava 

fazendo entre as Sete Quedas, inundadas pela formação da barragem da Hidrelétrica 

de Itaipu, e as Cataratas do Iguaçu, o atrativo principal da cidade, pelo menos em 

termos de turismo. 

 Enquanto o Correio de Notícias fazia proselitismo na fronteira na página 12, a 

primeira página trazia a cobrança do governador de então, José Richa (o pai), que 

exigia a adoção das medidas prometidas à população brasileira durante a campanha 

presidencial que culminou na eleição de Tancredo Neves. Como vemos, o dia era o 

de se fazer política. 

 

A FRONTEIRA LHE DESEJA UM BOM APETITE – 8 DE FEVEREIRO DE 1985 

 

 Na matéria de capa do periódico em estudo se encontra novamente as palavras 

do governador Richa, dizendo achar positivo que o presidente eleito não aceite 

pressões para compor seu futuro ministério. Parece, que a exemplo de Leonel Brizola 

(governador do Rio de Janeiro naquele momento) o governador do Paraná também 

era ministeriável. 

 Mas aqui na fronteira entre Brasil e Paraguai, na cidade de Foz do Iguaçu, o 

assunto era a rede de restaurantes da cidade, começando pela existente nos hotéis, 

passando às churrascarias, restaurantes italianos, portugueses, entre outras das mais 

de 100 opções.  

 Há, também, a referência ao início do carnaval na cidade, informando que o 

hotel Internacional, em Foz do Iguaçu, fará uma festa nesta sexta-feira para 

comemorar o acontecimento. A aparência é a de uma propaganda encomendada pelo 

próprio hotel citado, pois os elogios a ele são bem evidentes. 

 

AMANHÃ, NA AVENIDA, CLARA GUERREIRA – 15 DE FEVEREIRO DE 1985 

 

 Nesta data o então presidente da república, o general Figueiredo, se 

encontrava em Curitiba com o governador José Richa e com o senador Álvaro Dias, 

para a inauguração do Cindacta II (Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e 
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Controle de Tráfego Aéreo), um sistema de defesa e controle do espaço aéreo 

brasileiro.  

 Ao mesmo tempo, o jornal Correio de Notícias continuava sua série de matérias 

promocionais do turismo fronteiriço de Foz do Iguaçu. Nesta ocasião o chamado foi 

para a presença da escola de samba “Clara Guerreira” (que homenageava a falecida 

cantora Clara Nunes), sem deixar de aconselhar aos jovens o cuidado com as drogas, 

principalmente com o lança perfume, muito comum nesta parte da fronteira àquela 

época. 

 

PONTE DA AMIZADE FAZ 30 ANOS – 22 DE FEVEREIRO DE 1985 

 

 A matéria principal do jornal nesta sexta-feira dizia respeito à pressão do 

governador José Richa para indicar mais um ministro paranaense ao presidente eleito, 

Tancredo Neves, e indicar também nomes para o segundo escalão do governo federal 

em fase de montagem. 

 Enquanto isto, em Foz do Iguaçu, o assunto era o aniversário de 30 anos da 

Ponte Internacional da Amizade, com a descrição da construção, inauguração e o 

momento do represamento das águas do rio Paraná e posterior inauguração das 

operações da usina hidrelétrica de Itaipu. 

 Já em outra matéria, intitulada “o melhor dia para compras”, o jornal adverte 

que o turista que puder deve adiar as compras no Paraguai para segunda-feira, pois 

aos sábados havia um contingente maior de compradores, com “centenas de ônibus 

despejando durante todo o dia e noite milhares de turistas” (CORREIO DE NOTÍCIAS, 

1985). 

 

UM PASSEIO AINDA COM LUCRO – 1º DE MARÇO DE 1985 

 

 Com o apoio de Paulo Maluf, Ulysses Guimarães era eleito presidente da 

câmara dos Deputados Federais, em Brasília, derrotando o candidato do Paraná ao 

cargo, Alencar Furtado. Este era o assunto principal do dia nas manchetes do Correio 

de Notícias. 
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 Mas, na seção Fronteira continuava a série de matérias visando a levar maior 

quantidade de turistas a Foz do Iguaçu, e consequentemente ao Paraguai, 

movimentando o comércio e possivelmente o contrabando. Assim, o título da matéria 

já destacava a possibilidade de lucro ao vir visitar a fronteira. O texto é tão significativo 

do modo de se pensar a exploração das possibilidades na fronteira que será 

reproduzido abaixo. 

 
 

 
3.Imagem do jornal Correio de Notícias da série de matérias sobre Foz do Iguaçu publicada em 
01/03/1985. 
 
 

CONHEÇA MELHOR FOZ DO IGUAÇU – 8 DE MARÇO DE 1985 

 

 Na semana posterior, a matéria de capa do Correio de Notícias, de Curitiba, 

trouxe a informação de que os prefeitos dos municípios brasileiros estavam se 

articulando para fazerem exigências ao presidente eleito de então, mesmo antes de 

sua posse. 

 Enquanto isto, a série de informações a respeito da fronteira em Foz do Iguaçu 

seguia para sua penúltima edição, trazendo como assunto o turismo em si. O texto 

repassava a história desta parte da paisagem formada pelo encontro do rio Iguaçu, 

em sua foz e o rio Paraná, datando os fatos mais relevantes, desde a chegada dos 

primeiros exploradores até o início da construção da hidrelétrica de Itaipu. 

 

O TURISMO NA TERRA DAS CATARATAS – 15 DE MARÇO DE 1985 
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 A primeira página do jornal Correio de Notícias trouxe nesta data a notícia da 

internação do presidente eleito do Brasil, Tancredo Neves, estampando um telegrama 

sobre as notícias que seriam apresentadas normalmente, dando um ar de urgência à 

comunicação. 

 Na terra das Cataratas tudo parecia normal, e a matéria final da série de 

possíveis propagandas turísticas veladas chegava ao fim. O texto que ocupou a 

página 12 do periódico àquela data tinha uma característica muito diferente das 

demais. Primeiro, as informações eram quase as mesmas que encontramos no dia 01 

de fevereiro de 1985, com uma série de dados sobre o setor de turismo do município. 

Em segundo lugar, o texto tem um tom político, não jornalístico, parecendo ter sido 

escrito pelo prefeito, pois apresenta trechos como: “... delegamos, logo quando 

assumimos o Executivo, a tarefa da escolha do futuro ocupante de cargo à classe 

mais diretamente envolvida e interessada no incremento turístico local” (CORREIO 

DE NOTÍCIAS, 1985). 

 

PROPAGANDAS FIXAS 

 

 Há, patrocinando a série de matérias jornalísticas do Correio de Notícias, um 

conjunto fixo de anunciantes: Agencia Romero, despachante aduaneiro com 

escritórios em Assunción, Pedro Juan Caballero e Pres. Stroessner; Cobil, uma 

imobiliária de Foz do Iguaçu; Humaitá Turismo, empresa paraguaia de excursões, com 

representação em Assunción, Pedro Juan Caballero e Pres. Stroessner; Um escritório 

jurídico de Foz do Iguaçu elencando o nome de seis advogados, um deles chamado 

Santo Rafagnin; Silo Amambay, anunciando que compra soja no Paraguai; Casa 

lotérica Fortuna; Hotel Internacional Foz; Sindicato de hotéis, restaurantes e similares, 

que forneceu uma lista de hotéis, com endereços e telefones, e uma lista de telefones 

úteis aos turistas. 

 A parte mais curiosa em todas as oito páginas descritas acima, no texto da 

pesquisa, é o fato de haver uma parte, com aparência de notícia, contendo um texto 

explicativo e uma tabela apresentando preços de produtos que podiam ser comprados 
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em Pres. Stroessner àquele momento, sendo que o que variava era a cotação do 

dólar, que no dia 25 de janeiro de 1985 era de Cr$ 3.880,00 no oficial e de Cr$ 

3.820,00 no “Black” (reparemos que o preço do dólar no paralelo está menor que o 

preço no oficial).  

 
 

 
 
 
4.Imagem do jornal Correio de Notícias da série de matérias sobre Foz do Iguaçu publicada em 
25/01/1985. 
 
 

 Na edição de 1º de fevereiro, a coluna de turismo que estudamos aqui trouxe 

modificações no câmbio, excluindo a cotação oficial e apresentando apenas preços 

de compra e de venda, o que é o comum na fronteira, sendo que nesta data a compra 

era cotada a Cr$ 3.567,00 e a venda em Cr$ 3.585,00. A cotação segue variando 

pouco de semana a semana, até que em 8 de março de 1985 apresenta uma grande 

alta, indo a Cr$ 5.200,00 para a compra e a Cr$ 5.100,00 para a venda, havendo uma 
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inversão, com a venda mais barata, o que indicava uma busca crescente por dólares, 

o que coincidiu com os boatos a respeito da saúde do presidente eleito, ainda não 

empossado, que viria a falecer em decorrência de uma diverticulite. Mas, na semana 

seguinte, vemos uma baixa da cotação, justamente com a notícia de que Tancredo 

Neves estaria com boa saúde e se recuperando, atingindo o dólar, nesta data, a 

cotação de Cr$ 4.140,00 para a compra e de Cr$ 4.161,00 para a venda. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta parte de nossa pesquisa poderemos tecer algumas considerações a 

respeito do conjunto de fatos narrados acima, retirados de oito publicações sucessivas 

e semanais, ocorrendo às sextas-feiras, de 25 de janeiro de 1985 até 15 de março do 

mesmo ano. 

A série inicia com uma linguagem de utilidade pública, fazendo um ar jocoso, 

usando o fato de a mulher escolher o destino da família nas férias para dar dicas 

dirigidas a elas diretamente. Assim, a série de artigos de jornal prometia muito aos 

leitores, o que poderia ter levado mais turistas de Curitiba e região até a fronteira. 

No entanto, a linguagem mudou totalmente na segunda edição da série, 

quando passou a ter um teor político, com a descrição árida de acontecimentos no 

campo do turismo, sem interesse do turista comum, apenas do setor econômico que 

o promove e da política local. 

Na terceira semana houve uma tentativa de se voltar aos trilhos da propaganda 

e o assunto foi próprio ao turista, culinária e carnaval foram os temas principais. Em 

15 de fevereiro houve mais apelo turístico, com a descrição do carnaval na cidade, 

tendo um dos anunciantes cativos, o Hotel Internacional, como anfitrião das festas 

principais, o que manteve o tom de publicidade turística apenas. 

Na semana seguinte, o tom mudou para uma descrição histórica, novamente 

entediante, dos fatos em torno da construção da Ponte da Amizade, num texto confuso 

que não soava como o de um profissional do ramo jornalístico. 

Na mesma data houve uma aproximação do nosso assunto de interesse, o 

comércio com o Paraguai e a possibilidade de se estar incentivando o contrabando 
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em Foz do Iguaçu. Houve a informação do pior dia para se comprar, aos sábados, e 

do melhor também, segundas-feiras, além da menção da quantidade de centenas de 

ônibus vindo à cidade aos sábados. 

O ponto alto da série de matérias do Correio de Notícias foi a matéria de 1º de 

março de 1985, onde se sugeria que o turista fizesse uma lista de compras com 

encomendas de conhecidos, comprasse no Paraguai, e revendesse com lucro em sua 

cidade de origem, com a justificativa de que sua estadia seria paga com o lucro obtido 

com a operação. Apesar da insistência de se manter nos limites da cota máxima de 

compra, US$ 150,00, em 1985 os controles alfandegários eram bem precários, sem 

informatização ou trabalho em conjunto das forças de segurança para a fiscalização, 

o que nos faz pensar em como seria fácil passar desta cota estabelecida, aumentando 

o lucro com a operação. 

No dia 8 de março o tom monótono de descrição histórica do início da ocupação 

da região que veio a ser conhecida como Foz do Iguaçu, vindo desde Cabeza de Vaca 

até a inauguração de Itaipu, formou um texto muito aborrecido, voltando a um tom de 

livro escolar. 

Na última semana da série, houve o mais estranho quadro formado, a 

constatação de quem havia encomendado tais matérias. Pensamos inicialmente que 

pudesse ser uma jogada do jornal para angariar anunciantes de Foz do Iguaçu e do 

Paraguai, o que pudemos ver é que realmente eles, os anunciantes locais da fronteira, 

estavam semanalmente nas páginas da série. Depois pensamos no setor hoteleiro, já 

que há direto interesse em aumentar os clientes do setor. A seguir pensamos no 

comércio paraguaio do que viria a ser Ciudad del Este, Puerto Stroessner, mas não 

havia menção específica a nenhuma loja grande. Finalmente os políticos locais se 

mostraram como sendo os donos da pauta, fazendo um texto diretamente pessoal, 

com as realizações da prefeitura e da secretaria de turismo local. 

Ao final pudemos chegar à conclusão, somando todos os fatos apresentados, 

de que tanto o setor hoteleiro local, quanto comerciantes paraguaios (lembremos dos 

anunciantes fixos do outro lado da fronteira), quanto o setor político estavam 

amalgamados num grupo de interesses que tinham o comércio com o Paraguai como 

atrativo principal, usando o jornal da capital paranaense como chamariz de novos 
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consumidores, todos fazendo parte de uma corrente de operadores dentro de um 

ainda insipiente circuito sacoleiro, que veio a se solidificar mais adiante no tempo, 

conforme a repressão ao contrabando se tornou mais forte. 

Pudemos ver, também, como o senário nacional influenciou na cotação do 

dólar, num momento crucial de nossa história, com a mudança do regime militar para 

a nova república, mexendo no preço da moeda mais valorizada na fronteira. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Concluímos nosso artigo científico, que versou a respeito de indícios 

jornalísticos do início do circuito sacoleiro na cidade de Foz do Iguaçu e região 

fronteiriça, apresentando uma série com oito páginas de jornal contendo anúncios, 

utilidade pública, notícias e tabelas de preços de produtos vendidos no Paraguai, tudo 

com o objetivo de atrair um público consumidor mais amplo, que pode ter se 

convertido, mais tarde, nos famosos sacoleiros, personagens típicos de nossa 

fronteira. 

 Cremos que nossa questão principal, a de saber como se deu a promoção do 

Paraguai como fonte de lucro mais fácil, comprando produtos industrializados do outro 

lado da fronteira, para vender abaixo do preço do comércio legalizado e estabelecido, 

lucrando com os diferenciais de preços típicos de regiões de fronteira, foi bem 

demonstrada com os fatos apresentados acima. Também obtivemos resultados na 

comprovação da aliança entre imprensa/mídia com o início do circuito sacoleiro em 

Foz do Iguaçu, demonstrando o laço entre vários setores econômicos e a política local. 

 Pudemos, também, ver como o passado contém respostas de como o presente 

foi construído, passo a passo, e com nossa pesquisa muitas pontas ficaram soltas, 

nos mostrando como sabemos muito pouco de nossa história recente e os nexos 

causais de nossa realidade material. 

 Acreditamos que outros jornais podem ter maiores informações, 

acrescentando, corroborando ou mesmo contradizendo nossas conclusões atuais, e 

que uma pesquisa mais rigorosa nestes textos pode abrir mais portas para futuras 

indagações. 
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OS ESTADOS E OS ILEGALISMOS FRONTEIRIÇOS: UM ESTUDO SOBRE A 

FRONTEIRA DA PAZ 

 
Letícia Núñez Almeida261 

 
Resumo  
O presente estudo se insere na temática envolvendo as fronteiras internacionais e 
suas dinâmicas sociais e tem como objetivo analisar alguns fenômenos no encontro 
do Brasil com o Uruguai. Buscando investigar alguns cruzamentos entre a gestão dos 
Estados na fronteira formada pelos municípios de Sant'Ana do Livramento e Rivera 
por meio das construções foucaultianas de ilegalismos. Para tanto, utilizou-se da 
observação participante e da pesquisa bibliográfica como principais recursos 
metodológicos. 
Palavras-chave: fronteira de Sant'Ana do Livramento e Rivera; ilegalismos; mercado 
fronteiriço 
 
INTRODUÇÃO 

 

 Partindo da hipótese de que a presença dos Estados nas fronteiras entre o 

Brasil e o Uruguai, por meio dos mecanismos pelas quais eles operam, criam outras 

fronteiras, o presente  artigo busca evidenciar alguns elementos que cracterizam o 

distanciamento entre a ficção de fronteira, operada pelo Estado, e a confluência de 

situações assimétricas e heterogêneas da realidade.  

São cidades peculiares na sua morfologia, pois convivem com continuidades e 

descontinuidades entre os países de forma intermitente, uma sensação de trânsito 

permanente por meio de limites que em alguns momentos são rígidos e em outros 

permeáveis. Entende Albuquerque (2009) que as pequenas localidades de fronteira 

são geralmente vistas como lugares de passagem, caracterizados pela mobilidade do 

comércio ilegal, de esperança, de desigualdade e exclusão social. Os limites 

imprecisos das zonas de fronteira marcam tanto as identidades do indivíduo, como as 

étnicas, nacionais, etc. A ideia de que é o limite e a soberania que determinam uma 

população se estende à compreensão de que os fluxos e trocas também podem 

constituir um sentimento de pertencimento nacional. 

 
261 Doutora em Sociologia pela USP, docente e investigadora da Universidad de la República do 
Uruguay, membro da Asociación Nacional de Investigación e Innovación - ANII/UY e pesquisadora do 
Laboratório de Estudos e Pesquisas Internacionais e de Fronteiras – Lepif. E-mail: 
leticia.negrita@gmail.com  
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 Acredita-se que as cidades-gêmeas possuem inúmeras potencialidades de 

análise  que as diferenciam de outras fronteiras internacionais por estabelecerem 

vínculos transfronteiriços intensos e cotidianos; o compartilhamento do centro urbano; 

a ausência de ascendência de uma cidade sobre a outra (como é o caso da fronteira 

México-EUA); e o entrelaçamento - em diferentes níveis - da infraestrutura (estradas, 

aeroporto, esgotos, saúde, educação, controle de fronteiras). 

 Com todas essas características, a fronteira viva das cidades de Sant’Ana do 

Livramento (Brasil) e Rivera (Uruguai), apelidada pelos seus habitantes de Fronteira 

da Paz, é o recorte empírico deste trabalho, onde realizou-se observação participante 

e entrevistas durante seis meses. Em um espaço de livre circulação de pessoas, 

animais e mercadorias. Onde não existem barreiras físicas, muros, cercas, arames 

farpados, postos de controle aduaneiro ou algo do gênero, nada faz menção ao fato 

de se estar atravessando uma linha divisória.  

 

A FRONTEIRA DA PAZ E OS ILEGALISMOS DE BENS E DE DIREITO 

  

 A proposta deste trabalho é analisar as margens por meio dos atores sociais, 

da paisagem da linha divisória e das dinâmicas e sociabilidades deste espaço pós-

nacional, investigando as fronteiras entre o que é legal e ilegal entre Sant’Ana do 

Livramento e Rivera (ALMEIDA, 2016). Nessa fronteira, em muitas ocasiões, não se 

sabe se está no lado uruguaio ou no brasileiro, tendo em vista que são mais de 100 

quilômetros de faixa de fronteira seca entre as duas cidades. Entretanto, há um centro 

comercial, chamado de a linha, que todos sabem onde fica, mesmo sem nunca ter 

havido uma demarcação material e continuada do limite. É onde está o Prédio da 

Receita Federal e o da ADUANA, onde começam as ruas principais dos dois 

municípios: a Rua dos Andradas e a Av. Sarandi. Onde há free shops, barracas de 

camelôs, traillers vendendo panchos262 de um lado e cachorro quente do outro, 

cambistas, vendedores  ambulates, quinieleros263 etc. Se pode trocar dinheiro, 

comprar drogas, armas e/ou eletrônicos sem descer o carro, um atendimento drive 

 
262 cachorros quentes.  
263 Equivale ao jogo do bicho brasileiro. 
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thru que funciona dos dois lados dos marcos da fronteira, é o ponto de união entre os 

dois municípios, onde está o Parque Internacional. É um espaço que não é nem 

brasileiro nem uruguaio, possui um ethos próprio construído a partir do encontro entre 

os Estados, como pode ser observado na foto abaixo: 

 

FIGURA 1 BARRACAS DE CÂMBIO E O MARCO, DELIMITANDO OS DOIS LADOS 

DA FRONTEIRA, O URUGUAI ESTÁ A ESQUERDA E O BRASIL À DIREITA DO 

MARCO  

 
 

Fontes: http://santana-do-livramento.blogspot.com.br/2010/10/os- cambistas.html e Marquetto (2009). 
 
 

 Nessa paisagem, a separação e a defesa de território não fazem sentido, tendo 

em vista que as pessoas circulam livremente entre os dois países, vivendo na e da 

fronteira com o apoio do Estado, que regulariza situações irregulares de vendedores 

ambulantes e articula melhorias nos espaços físicos dos dois lados da fronteira.Da 

mesma forma como acontece em outras fronteiras brasileiras, como a de Ponta Porã 

(Brasil), de Pedro Juan Caballero (Paraguai), as prefeituras, a despeito das 

mercadorias vendidas pelos camelôs, liberam alvarás, fazem cadastros, negociam 

espaços, etc. Como descreve Junior (2012), em seu estudo sobre o mercado informal 

na fronteira do Brasil com o Paraguai: 

 

 

http://santana-do-livramento.blogspot.com.br/2010/10/os-cambistas.html
http://santana-do-livramento.blogspot.com.br/2010/10/os-cambistas.html


 

674 

 

No Shoping Calçadão Mercosul os lojistas são cadastrados, possuem alvará 

da Prefeitura, pagam taxas e impostos municipais. Os produtos que 

comercializam, no entanto, transitam constantemente na linha tênue entre a 

legalidade e a ilegalidade. As mercadorias importadas do Brasil, como 

vestuário adquiridos em confecções nacionais, são legais, porém, as 

bugigangas originárias do Paraguai, constituem, em sua maior parte, 

contrabando. (JUNIOR, 2012, p.16). 

 

 

 Na fronteira de Livramento e Rivera também ocorre esta tolerância das 

autoridades locais no que diz respeito aos ilegalismos, ou seja, uma mesma atividade 

comercial, como a venda de produtos provenientes de atividades ilícitas, pode estar 

formalizada por alvarás e cadastros dos órgãos locais competentes. São negociações 

que se dão em vários planos, envolvendo o Estado, o poder municipal e a opinião 

pública, gestionando, assim, os ilegalismos, de forma a diferenciá-los em um conjunto 

de tolerâncias. Conforme Foucault (2007): 

 

 

(...) é todo um conjunto de tolerâncias: algumas valem como espécie de bens 

adquiridos  (direito, por exemplo, de recolher em torno do navio os pedaços 

de ferro e as pontas de corda ou de revender as varreduras de açúcar); outras 

são da ordem da acietação moral: a analogia que essa pilhagem mantém, no 

espírito de seus autores, com o contrabando os “familiariza com essa 

espécie de delitos cuja enormidade não sentem. (FOUCAULT, 2007, p. 83) 

 

 

 Segundo o autor, a economia dos ilegalismos se restruturou com o 

desenvolvimento da sociedade capitalista, quando os ilegalismos dos bens foram 

separados dos ilegalismos dos direitos. Os primeiros, os dos bens, se caracterizam 

pelo roubo de propriedades e afins, e terão como contrapartida os julgamentos dos 

tribunais ordinários e seus castigos, são os ilegalismos mais acessíveis às classes 

populares. De outra ordem, estão os ilegalismos dos direitos, os reservados à 

burguesia, mais tolerados pelos Estados nos espaços fronteiriços, são as fraudes, 

evasões fiscais, operações fiscais irregulares, para estes estão as transações, as 

acomodações, as multas atenuadas, etc. 

Nas palavras de Foucault: 

 

 

(...); de outro a burguesia, então, se reservará a ilegalidade dos direitos: a 

possibilidade de desviar seus próprios regulamentos e suas próprias leis; de 

fazer funcionar todo um imenso setor da circulação econômica por um jogo 



 

675 

 

que se desenrola nas margens da legislação – margens previstas por seus 

silêncios ou liberadas por uma tolerância de fato. (FOUCAULT, 2007, p. 84). 

 

 

 Nesta economia de ilegalismos, um mesmo contexto pode ser gestionado de 

diferentes formas, nas quais as escalas são modificadas de acordo com os interesses 

políticos que estão em jogo no exercício do poder disciplinar, que tem como 

complemento a lei e a soberania. Esses poderes exercidos na forma de disciplina, 

segundo Foucault (2012), não se limitam à lei soberana, criando mecânicas de poder 

heterogêneas, aparelhos que produzem saber e conhecimento. Na fronteira de 

Livramento e Rivera, os mecanismos disciplinares revelam- se na gestão local de 

ambos os países, os quais estabelecem um conjunto de tolerâncias das quais a 

soberania e seus sistemas de direito são parte. Como, por exemplo, em um episódio, 

do lado brasileiro, envolvendo a sociedade “burguesa” organizada, a Prefeitura 

Municipal de Livramento, a Polícia Federal e a sociedade organizada popular. A 

história começou em 2011 quando um grupo de santanenses da elite econômica da 

cidade organizou um abaixo-assinado visando remover os vendedores ambulantes da 

Praça Flores da Cunha, conhecida como Praça dos Cachorros, por possuir esculturas 

de cães no seu interior. Situada na linha divisória a poucos metros do Parque 

Internacional é geminada ao Boulevard 33 Orientales do lado uruguaio, ambos, na 

época, tomados por barracas de camelôs e vendedores ambulantes de todos os tipos 

de mercadorias e alguns serviços como câmbio de moeda, alimentação, etc., como 

pode ser visualizado na foto abaixo: 

 
 
FIGURA 2 - PRAÇA FLORES DA CUNHA E BOULEVARD TREINTA E TRÊS ORIENTALES 

 
Fonte: http://ducana.zip.net/arch2009-11-01_2009-11-07.html 

http://ducana.zip.net/arch2009-11-01_2009-11-07.html
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 O “movimento” “Quero a Praça!” começou com o abaixo-assinado e se 

expandiu para as redes virtuais na Internet, com vídeo e fotos sobre o local. A 

proposta, depoimentos de seus entusiastas, era “limpar” a praça que outrora, segundo 

o argumento, foi um local de lazer da sociedade fronteiriça, e hoje é um antro de 

contrabando, sujeira e criminalidade, degradando a imagem das duas cidades. A 

campanha articulou politicamente, junto à Prefeitura Municipal e à Polícia Federal, a 

retirada dos camelôs para um outro local, se transformando em uma disputa de 

interesses políticos, financeiros e morais entre as autoridades. Um ano depois, o 

“Quero a Praça!” foi vitorioso, conseguiram tirar os comerciantes para alguns metros 

longe das estátuas dos galgos. Segundo a Polícia Federal, havia nesse local 

atividades que envolviam o crime organizado como tráfico de drogas, o contrabando 

de armas, a produção de bebidas falsificadas, prostituição infantil, etc. Tal situação 

que foi incorporada ao discurso do Movimento, argumentava a preocupação com a 

segurança pública da cidade, e era um tema, na perspectiva proposta por Foucault 

(2007), de ilegalismos de bens, que demandava uma resposta urgente do Estado em 

diferentes níveis, sob a alegação de que a praça deveria ser limpa para que “as 

famílias” pudessem voltar a transitar por ali. 

 Nesse contexto, evidenciou-se que esse espaço popular onde muitas pessoas 

ganhavam o seu sustento, outras compravam mercadorias baratas que não poderiam 

comprar nos Free Shops, comendo comidas de rua, como panchos, choripans, 

milanezas, etc., se transformou em um centro de ilegalismos de bens, que deveria ser 

tratado pela polícia como um perigo à Fronteira da Paz. E assim foi: em uma operação 

disciplinar, os atores estatais das duas esferas, nacional e local, retiram os ambulantes 

dali, “limparam” a praça e instalaram cerca de cento e dez barracas cadastradas pelos 

órgão competentes, em um terreno a alguns metros da Praça dos Cachorros, cujo uso 

foi negociado entre a Prefeitura e a Câmara de vereadores. 

 Nesse segundo momento, os camelôs passaram a ser comerciantes, suas 

atividades foram regularizadas, e, consequentemente, as ilegalidades praticadas, que 

são as mesmas de antes, retomaram ao seu status original de ilegalismos de direitos, 

nos quais, segundo Foucault (2007), os regulamentos podem ser desviados e as 
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penas resolvidas em transações e penas atenuadas. Desde a sua constituição, as 

comunidades dos sois lados da linha divisória aderiram à prática de uma economia 

solidária e complementar, o “contrabando”, hostilizado pelos governos (nem sempre 

com muita sinceridade e coerência) sobrevive nas diferentes estratégias de exercício 

do poder soberano sobre o indivíduo nas fronteiras. 

 Nesse processo que durou em torno de dois anos, no qual a Praça passou por 

uma obra de paisagismo, do lado uruguaio, continuidade da Praça do Cachorros, foi 

construído um camelódromo batizado de Boulevard Treinta e Três Orientales, no qual 

os vendedores receberam uma estrutura da Intendencia de Rivera para continuar suas 

atividades, e onde foi reconstruída uma rua entre a Praça brasileira e a estrutura 

uruguaia, mostrado nas fotos abaixo, o depois e o antes: 

 
 

FIGURA 3 - À ESQUERDA DO BOULEVARD ESTÁ A PRAÇA DOS CACHORROS E À DIREITA O 
CAMELÓDROMO, O PRÉDIO CINZA AO FUNDO É A SEDE DA RECEITA FEDERAL

 
Fonte: http://www.panoramio.com/user/614863/tags/rivera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.panoramio.com/user/614863/tags/rivera


 

678 

 

FIGURA 4 - À ESQUERDA DAS ÁRVORES ESTÁ A PRAÇA DOS CACHORROS E À DIREITA O 
CAMELÓDROMO URUGUAIO ANTES DAS REFORMAS 

 
Fonte: http://wp.clicrbs.com.br/livramento/tag/cidade/page/4/. 

 

 

 Nesse período, não foram encontradas manifestações públicas dos gestores e 

da população riverense acerca da impossibilidade de transitar nesse espaço por 

causa do perigo, da criminalidade ou da “sujeira”, da mesma forma tampouco 

encontrou-se declarações em redes sociais, por parte de grupos políticos da elite, que 

manifestassem algum tipo de preconceito ou moralismo acerca do que se passava ali. 

Consequentemente, o longo desses arranjos, obras e debates políticos, as atividades 

dos camelôs uruguaios não foram disciplinadas como ilegalismos “de bens”, as 

negociações e “acomodações” não foram substituídas por punição, desalojamento, 

etc. 

 Entende-se que o poder disciplinar desloca as concepções de ilegalismos de 

acordo com a utilidade do castigo, tendo em vista que este, como defende Foucault 

(2007), não se destina a suprimir as infrações, mas sim distingui-las, distribuí-las e 

utilizá-las, objetivando organizar a transgressão das leis disciplinarmente. No caso 

“dos camelôs” de Livramento, não faria sentido os mesmos serem punidos pela prática 

de ilegalismos de direito, por estes serem negociáveis historicamente junto dos 

agentes estatais em todos os níveis. A estratégia, então, foi acomodar a transgressão 

das leis e adequá-la a um conjunto de procedimentos no qual a verdade coerente para 

o jogo de poder instalado estava nos bastidores das atividades dos camelôs, nos 

crimes “reais” de contrabando e tráfico, escondidos em ilegalimos de direito. A 

operação de diferenciação se dá em favor de um grupo e funciona: ao terem os seus 

objetivos alcançados, os camelôs retomaram o status e o que estava por trás, a 

http://wp.clicrbs.com.br/livramento/tag/cidade/page/4/
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verdadeira criminalidade, deixou de ser figura, para continuar nos bastidores, como 

acontece nos Free Shops em Rivera. Ali os ilegalismos estão em outro patamar, com 

aroma de perfume francês, são protegidos pela “estratégia global de ilegalidades”. 

Nas palavras de Foucault (2007): 

 

 

(...) e se podemos falar de uma justiça não é só porque a própria lei ou a 

maneira de aplicá-la servem aos interesses de uma classe, é porque toda a 

gestão diferencial das ilegalidades por intermédio da penalidade faz parte 

desses mecanismos de dominação.os castigos legais devem ser recolocados 

numa estratégia global das ilegalidades.(FOUCAULT, 2007, p.258). 

 

 

 Nesse contexto, depois de um longo processo envolvendo a Polícia Federal e 

o Exército na defesa da soberania, que retiraram os camelôs da Praça dos Cachorros, 

quando os comerciantes voltaram a estar no âmbito dos ilegalismos de direito, a 

gestão ficou a cargo dos fiscais municipais da Secretaria da Fazenda do município de 

Livramento. Conforme é relatado por Fiscal Municipal no estudo de Dorfman (2012), 

sobre as estratégias dos fiscais municipais em Sant’Ana do Livramento: 

 

 

Agora mesmo, são oitenta camelôs ali, mas devem ter cento e quarenta ali. 

Aí deram uma missão pra nós, nós somos cinco fiscais e três colegas que 

estão ali que não são fiscais e estão nos dando um suporte ali dentro. Que 

condições nós vamos ter, nós, cinco fiscais, de tomar conta de cento e 

quarenta camelôs? Em cima da linha divisória. Aí, quando houve, se montou 

essa operação aí, tinha 87 policiais federais, 38 policiais da Brigada Militar, 

não sei quantos agentes da Receita Federal, não sei quantos policiais de 

Rivera para fazer uma operação. Para organizar eles. Aí deixaram essa 

bomba, botaram oitenta contrabandistas ali legalizados, porque estão 

legalizados, hoje são microempresários, pra nós cinco tomar conta deles ali. 

Agora, quando foi preciso, eles botarem o poder  ali, eles montaram um 

aparato de guerra (DORFMAN, 2012, p.18). 

 

 

 Os privilégios gerados pela Zona Franca sempre foram usufruídos pelas 

classes dominantes, entretanto, evidencia-se uma repugnância maior dos brasileiros 

a deteterminados tipos de atividades de populações que sobrevivem das fronteiras. 

Há uma diferença na forma como a própria população articula este conjunto de 

tolerâncias e do significado que as práticas de trocas fronteiriças têm para cada país. 

Acredita-se, que por trás da ficcção de uma comunidade de fronteira, romântica  
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Estes processos assimétricos, especialmente os econômicos, evidenciam-se, nas 

cidades-gêmeas, onde as relações de comércio translocal sustentam as duas cidades 

de forma integrada, em razão das oscilações cambiais e das legislações de cada país. 

O que é ilegal de um lado da fronteira pode não ser do outro, um produto ou serviço 

pode ter o preço mais alto no Brasil por causa dos impostos, valendo a pena comprar 

no Uruguai, sendo que, nas cidades-gêmeas, isso pode significar atravessar a rua. 

Nesse sentido, descreve Franco (2001, p. 18): “E quando a recente concessão dos 

free shops de Rivera e Chuí vem legitimar uma prática mais que centenária de 

comércio internacional de varejo, não se faz mais do que homologar uma interação 

econômica de quase dois séculos”. 

 A possibilidade de uma conduta ser ilegal, ao mesmo tempo que é legítima, 

comum a um determinado contexto, como é o caso da fronteira, aciona o conjunto de 

tolerâncias pensado por Foucault (2007), onde uma mesma prática pode ser um delito 

e não ser criminalizada. Na realidade fronteiriça de Sant’Ana do Livramento e Rivera, 

essa gestão aparece na sua comunitarização e economia local, os fluxos de 

mercadorias e serviços possuem características distintas dependendo da perspectiva 

de cada país. Ou seja, as assimetrias culturais, econômicas e jurídicas fazem com 

que os interesses e as ofertas dos brasileiros e dos uruguaios sejam distintos. 

 Por exemplo, no Brasil os jogos de azar são proibidos pela lei penal, diferente 

do Uruguai, onde o jogos de azar, além de permitidos, são gestionados pelo governo 

uruguaio. O Cassino de Rivera é uma instituição pública, na qual os seus funcionários 

e croupiers são servidores concursados. Todo o dinheiro que passa pelos Casinos 

deixa tributos para o país. Frequentado por uruguaios e por brasileiros que 

atravessam a rua (literalmente) para jogar no país, o dinheiro ganho na roleta e nas 

máquinas caça- níqueis riverenses não é declarado, evidentemente. Em frente ao 

Casino, nos carros estacionados, é possível comprar dólares, drogas ou outros 

serviços. Da mesma forma que é habitual aos brasileiros comprar armas de fogo e 

munição nas armerías uruguaias, que vendem desde fuzis e metralhadoras até 

armamento para caça de animais, sem necessidade de apresentar documentos, 

registros, etc. No mesmo contexto, os agrotóxicos e os medicamentos controlados 

também flutuam neste jogo de assimetrias legislativas, alguns remédios controlados 
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custam dez vezes menos no Uruguai, sendo que para comprá-los não é necessário 

receita médica, esta é providenciada no balcão das próprias drogarias sob o 

pagamento de uma “taxa simbólica”. Muitos deles são levados para ser revendidos no 

comércio informal de Porto Alegre e outras cidades da região. 

 Para além dessas atividades, que permanecem a despeito das oscilações 

cambiais, estão as “legais”, que giram em torno dos free shops, caracterizadas pelo 

comércio de produtos em trânsito. O interesse dos brasileiros está nos produtos 

importados com isenção de impostos, especialmente nos ares condicionados com 

preços cerca de quatro vezes mais baratos que os vendidos no Brasil, as antenas para 

tv à cabo, que recebem a programação de centenas de canais gratuítos e as bebidas 

como whiskys e vinhos. Essas são as mercadorias, que, somadas aos produtos 

chineses como dvds e eletrônicos em geral, entram em grande escala pelo porto de 

Montevideo e são transportadas para o Brasil.  

 A ficção da lei penal descreve literalmente a realidade cotidiana de grande parte 

dos brasileiros que “importam clandestinamente” o tempo todo. Na lógica estatal, a 

qualquer descuido, está se cometendo um crime de contrabando e ou descaminho, 

como comprar uma maçã, um maço de cigarros ou uma garrafa d’água em Rivera. 

Para os brasileiros que moram em Livramento e tem o hábito ir ao supermercado em 

Rivera, comprar massas frescas nas confeitarias ou fiambres e laticínios da Conaprole 

(Coperativa Nacional de Produtores de Leite) nas quezerías, o contrabando é 

entendido como um ilegalismo de direito, adaptado aos hábitos locais, sem 

necessidade do julgamento estatal. Entretanto, por outro lado, há também fronteiras 

entre os contrabandos, uma consumidora santanenses que gasta mais de trezentos 

dólares em uma bolsa e não declara, estará cometendo um ilegalismo de direito não 

crime, é aceitável moralmente e passará no seu carro pelo controle estatal 

tranquilamente. Por outro lado, se outra brasileira, comprar dois ares condicionados, 

gastar o mesmo valor da bolsa, não declarar, e passar pelo controle em um ônibus 

de linha intermunicipal popular, terá que dar satisfações no controle da Receita 

Federal na saída da cidade. 

 Os uruguaios são menos consumistas que os brasileiros, fato que se mostra 

evidente no comércio tanto de Rivera como de Montevideo, nas quais os móveis e 
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eletrodomésticos são os mesmos a vida toda. Nas lojas de roupas uruguaias (não nos 

free shops), as vendedoras verbalizam essa que é a principal qualidade de um produto 

oriental , a durabilidade, para toda la vida, ou ainda como diz o jargão “pra terminar 

com essa campera, só botanto fogo”. 

 Do Brasil eles levam comida, frutas, verduras, refrigerantes, café, açúcar, arroz 

e azeite para revender em mercados pequenos em Rivera e nas cidades do interior. 

Como conta um interlocutor sobre o contrabando de batatas: 

 

 

En este momento ante la diferencia de la moneda, en el interior de Uruguay, 

los bagageros estan traendo frutas y verduras, la ganacia es enorme, una 

bolsa de papas de 30 kilos la cobran 800 pesos (80 reais), en un camión con 

una tonelada por viaje, el viajero gana una diferencia de 1000 dólares por 

viaje. La inversión es solo en combustible (ALMEIDA, 2016, p.219). 

 

 

 No Uruguai, não há o crime de descaminho, ou seja, introduzir ao país 

clandestinamente uma mercadoria “aceita” pelo Estado, como é o caso do transporte 

e venda do caminhão de batatas. Da mesma forma que ocorre do lado brasileiro, a lei 

descreve situações que são habituais e cotidianas entre os uruguaios que vivem em 

cidades fronteiriças com Brasil, sua aplicação, assim, passa por triagem de tolerâncias 

e acertos entre o que será criminalizado e o que não, como observa Ramirez: 

 

 

Por sua vez, a distinção entre o formalmente ilícito e o realmente criminal 

deixa claro que na sociedade existe uma distinção entre o ilícito tolerado e o 

ilícito criminalizado, e que a gestão dessa criminalização depende de 

autoridades adminsitrativas de diversas ordens, incluindo governos locais, a 

classe política e a força pública. (RAMIREZ et al., 2011 apud MISSE, 2014, 

p. 202). 

 

 

 Nesse sentido, observa-se que o Uruguai possui uma situação peculiar que 

envolve dois processos simultâneos em suas relações fronteiriças: o de gestão dos 

ilegalismos e da transnacionalidade de mercadorias no seu território. Quando se trata 

do tema do contrabando, imediatamente se pensa em produtos sendo levados de um 

país para o outro. No caso uruguaio, por causa da zona franca dos free shops nas 

fronteiras, as mercadorias estão em trânsito e não poderão, segundo a Ley dos free 

shops, ser consumidas por uruguaios, em nenhuma circunstância. Ou seja, se um 
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uruguaio pedir para um brasileiro comprar um ar condicionado em um free shop e 

levar o produto para sua casa em Rivera, estará cometendo o crime de contrabando. 

Os uruguaios trabalham nos free shops em Rivera, convivem com a sitação de 

transnacionalidade de produtos que, legalmente, não estão ao seu alcance. Uma 

ficção estatal que ao ser observada nas dinâmicas sociais parece não ter nenhum 

sentido, especialmente quando se sabe que a maioria das casas em Rivera utiliza das 

antenas de tv à cabo compradas nos free shops, os donos de todas essas residências, 

estariam cometendo contrabando. Da mesma forma, todos os donos de veículos 

riverenses que abastecem os tanques de gasolina e diesel do lado brasileiro, inclusive 

taxistas, camioneiros e policiais. 

 A translocalidade das mercadorias cria a possibilidade de praticar o crime de 

contrabando sem a mercadoria sair do seu país de origem, como é o caso do 

contrabando de cigarros uruguaios. Algumas marcas, produzidas no Uruguai,   como 

Nevada, Marlboro e Coronado, são vendidas nos free shops com isenção de impostos, 

saindo, às vezes, pela metade do preço que seria vendido no comércio uruguaio 

convencional. Os uruguaios quando são doble chapa (possuem ambas nacionlidades) 

podem ir até os free shops em Rivera com o seu documento brasileiro, ou pedem para 

que um brasileiro o faça, e compram uma quantidade x de cigarros, sobem em ônibus 

e levam mercadoria, uruguaia, para ser vendida nas ferias callejeras em Montevideo. 

É o contrabando dentro do próprio país. Juridicamente, a revenda de cigarros 

uruguaios é igual a revender uma tonelada de batatas, mas, na prática, possui a 

peculiaridade de todo o processo se dar dentro da mesma soberania. 

 O Estado opera na ficção de que os uruguaios não comprarão os produtos nos 

free shops, dentro do seu próprio país e sendo, em muitos momentos, a principal fonte 

de empregos para os riverenses, ou seja, as pessoas não comprarão os produtos que 

vendem. Para complementar o cenário, permitem que o cigarro uruguaio, uma das 

mercadorias mais consumidas no Uruguai, depois da yerba mate, seja vendido pela 

metade do preço, mas não permite que os uruguaios consumam legalmente. É uma 

peculiaridade moral e aduaneira a ser investigada: os uruguaios podem comprar 

maconha nas farmácias uruguaias, mas não é permitido comprar um tênis nos free 

shops. 
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 Em um espaço binacional, a economia de fronteira se dá no entrecruzamento 

de fluxos que se constituem a apartir das soberanias de cada Estado-Nação, tecendo, 

assim, redes formadas pelas fronteiras entre o legal e o ilegal, e pelo “exercício” das 

nacionalidades dos indivíduos como mercadorias políticas. Os uruguaios e os 

brasileiros não possuem os mesmos direitos e deveres, por exemplo: no Uruguai, a 

autorização para votar e dirigir aos dezesseis anos existe desde os anos oitenta, no 

Brasil não; os uruguaios entram na universidade pública sem precisar prestar 

vestibular, os brasileiros não. Os uruguaios estudam francês, astronomia e ciência 

política no colégio público e todas as crianças usam uniformes, os mesmos modelos 

de há meio século atrás, os brasileiros não. No Brasil são vendidos os automóveis e 

motos fabricadas e montadas no próprio país, no Uruguai não. Nos bancos brasileiros, 

um uruguaio não pode abrir uma conta corrente ou poupança em reais, nos bancos 

uruguaios os brasileiros podem abrir contas correntes e cajas de ahorros em pesos, 

em dólares ou em moedas próprias dos bancos, comprar imóveis, inclusive na faixa 

de fronteira, no Brasil não. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Entende-se que as assimetrias delimitam outras fronteiras, diferenciam 

pessoas que vivem em um mesmo território, em uma mesma economia, que 

dependem das diferentes nacionalidades para realizar negócios em diferentes 

escalas, desde comprar cigarros uruguaios no Uruguai e negociar no próprio território, 

até tranportar batatas ou carros do Brasil para o Uruguai; ou, ainda, negociar armas 

de forma lícita em Rivera e a duas quadras da armería, onde fica a linha divisória com 

Livramento, já estar praticando o crime de tráfico de armas. Nessas dinâmicas, a 

gestão dos ilegalismos é feita dependendo da nacionalidade e da condição social do 

indivíduo e do lado da linha que ele estiver. Assim, um uruguaio e/ou um brasileiro 

passa a ser um estrangeiro e a cometer uma atividade ilícita com um passo, como 

diria Chico Science: “Um passo à frente. E você não está mais no mesmo lugar”. 

 Defende Carrión (2013), que para analizar esses espaços americanos o 

conceito de região fronteiriça conceito de fronteira dá mais conta dessas realidades, 
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que além de locais e globais, pertencem à uma região com uma dinâmica formada por 

todas essas esferas. Como explica o autor 

 

 

El concepto que representa es “región transfronteriza”, en tanto contiene una 

lógica relacional en un espacio que la supera y la contiene gracias a los flujos 

económicos, políticos y sociales prevalecientes; esto es, un espacio  de 

articulación de dos o más Estados, a la manera de un “campo  de fuerzas” 

(CARRIÓN, 2013, p. 23). 

 

 

 O Estado está presente na regulamentação legal que cria o limite geográfico, 

nas normas alfandegárias e de circulação de bens, na língua oficial, nas leis de 

migração, de nacionalidade, todas elas criando outras fronteiras e limites sociais. O 

objetivo do presente estudo foi analisar alguns dispositivos para se compreender a 

heterogeneidade nessa região fronteiriça e o conjunto de tolerâncias dos ilegalismos 

que formam uma economia de fronteira.  

 Dessa forma, se por um lado o Estado está presente soberanamente nas 

nacionalidades e nas legislações, os atores sociais operacionalizam as normas em 

um mercado fronteiriço. Este formado “rolos” e mecanismos que objetivam a 

gestão das burocracias para adequar da melhor forma a realidade às técnicas de 

governo operadas pelo Estado, como é o caso das ações da Polícia e da Receita 

Federal, no Brasil, ou da Aduana e da Polícia Nacional, no Uruguai. 

 Assim, a pluralidade de fenômenos que a vida fronteiriça é um caminho 

inspirador e fascinante pra continuar investigando sobre esses espaços de 

movimentos internacionais que envolvem questões coletivas e individuais de uma vida 

em comum (Todorov, 2014). Como confessa Renata: “nasci no Uruguai, desde que 

casei com um santanense sou brasileira, gosto de comer a comida daqui e de comprar 

roupas, mas depois que entrei na faculdade tenho me sentido mais uruguaia, por que 

será?"264 
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O TRABALHADOR E OS ILEGALISMOS NA FRONTEIRA ENTRE PEDRO JUAN 

CABALLERO E PONTA PORÃ 

 

Maurílio de Sousa Júnior265 

 
Resumo: 
Os habitantes da fronteira utilizam os ilegalismos tanto como um meio, como um fim. 
Na falta de um transporte público de qualidade, os trabalhadores na fronteira entre 
Ponta Porã e Pedro Juan Caballero utilizam motos paraguaias para seu 
deslocamento. O ilegal se insere na vida dos habitantes como possibilidade e modifica 
a vida dos trabalhadores e o trabalho. Os mercados ilegais representam uma 
oportunidade de ganhos financeiros, mobilidade social e sobrevivência material. Os 
trabalhadores atuam na sombra desses mercados e não necessariamente integram 
as redes de crimes. Os mercados ilegais criam novas categorias de trabalhadores, em 
um esquema empresarial. A mula representa uma categoria mais sujeita à prisão. Os 
controles punitivos e o encarceramento resultam  na precarização do trabalho na 
medida que produz um contingente de pessoas que vão servir de mão obra para esses 
mercados ilegais. 
 
Palavras-chave: Trabalhador, ilegalismos, informalidade. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A falta de um transporte público de qualidade faz da moto comercializada no 

país vizinho, de origem estrangeira, um atrativo para uma parcela considerável dos 

brasileiros que moram na fronteira entre Ponta Porã, no Brasil, e Pedro Juan 

Caballero, no Paraguai. Os ônibus que circulam em território brasileiro têm horários 

irregulares e se concentram no início da manhã e final da tarde, coincidindo com a 

entrada e saída dos trabalhadores nos comércios.  Quem necessita de ônibus fora 

desses períodos, a espera por um pode ultrapassar duas horas. Além de demorados, 

ruins e desconfortáveis, não circulam nos domingos e feriados266, dificultando a vida 

de quem trabalha nesses dias. Não é à toa, portanto, que existam tantas motos 

paraguaias circulando pela fronteira.   

 
265 É mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). E-mail para 
contato: maurilio18@hotmail.com  
266 A planilha da empresa de ônibus responsável pelo transporte público em Ponta Porã indica que 
algumas linhas não circulam depois das 20h, além dos domingos e feriados. Disponível em: 
<http://www.medianeirapontapora.com.br/base/www/medianeirapontapora.com.br/media/attachments/
453/453/5f749843609dd30dadb43322b2107c257e7edb2f4bcbb_horarios-segunda-a-sexta.pdf>.  
Acesso em: 8 out. 2020.  

mailto:maurilio18@hotmail.com
http://www.medianeirapontapora.com.br/base/www/medianeirapontapora.com.br/media/attachments/453/453/5f749843609dd30dadb43322b2107c257e7edb2f4bcbb_horarios-segunda-a-sexta.pdf
http://www.medianeirapontapora.com.br/base/www/medianeirapontapora.com.br/media/attachments/453/453/5f749843609dd30dadb43322b2107c257e7edb2f4bcbb_horarios-segunda-a-sexta.pdf
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Custam bem menos que o similar nacional, mas são proibidas aos brasileiros: 

seu uso regular configura o crime de descaminho.267 Apesar da proibição, muitos se 

arriscam a dirigi-las pela fronteira, conscientes de que pode haver uma barreira policial 

pelo caminho, que fazem apreensão desses veículos. Centenas deles se acumulam 

no pátio do Detran no Brasil. As motos paraguaias nos dizem um pouco da maneira 

dos fronteiriços lidarem com o ilegal. São usadas por trabalhadores em seu 

deslocamento. Para muitos, tais ilegalidades podem ser vistas como algo legítimo, 

como um meio de sobrevivência. 

Pedro Juan Caballero e Ponta Porã são consideradas cidades-gêmeas. 

Estima-se que juntas tenham cerca de 200 mil habitantes.268 No trecho urbano, uma 

praça estreita delimita as fronteiras entre as duas cidades. Antes da pandemia do 

Covid-19, não havia nenhum controle fiscalizatório sobre a circulação de pessoas269. 

Apesar disso, outros controles são exercidos pelo Estado para regular o fluxo de 

mercadorias e pessoas na fronteira, uma vez que além do comércio de produtos 

importados, muito característico na região, desenvolve-se práticas ilícitas como o 

contrabando e o tráfico de drogas (SILVA,2014; RODER, 2005). 

Essas ilegalidades produzem desdobramentos no trabalho. O propósito deste 

artigo é discutir como o ilegal se insere no cotidiano da fronteira e modifica a vida dos 

 
267 Nascimento (2019, p. 67-68) observa que “os infratores e seus veículos indocumentados, além das 
multas e da apreensão da motocicleta, podem responder pelo crime de Descaminho, tipificado pelo 
Código Penal Brasileiro (2017, p. 125) no seu Art. 334. como o ato de “Iludir, no todo ou em parte, o 
pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria Pena 
– reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.” Conforme o Decreto supracitado, as motocicletas teriam de 
passar pela aduana brasileira, visto se tratar de produtos oriundos de outro país e, portanto, as motos 
teriam de ser obrigatoriamente declaradas à Receita Federal, o que raramente se verifica, devido aos 
custos do processo. Alguns agentes de trânsito, reproduzindo o costumeiro preconceito em relação aos 
produtos de origem paraguaia, acreditam que muitos dos modelos à venda em Pedro Juan Caballero 
seriam reprovados pelo controle de qualidade realizado pelo Brasil relativo ao processo de importação. 
Aqueles que insistem em trafegar sem a documentação, tanto brasileiros quanto paraguaios, quando 
entram em Ponta Porã são multados e têm suas motocicletas apreendidas, o que causa grande revolta 
aos motociclistas, porque a multa equivale a R$ 293,47 – porque a condução de veículo sem o devido 
registro legal no órgão de trânsito é considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB Art. 258). Se o infrator for brasileiro e possuir habilitação, mas não portar o documento, somam-
se aos 293, 47 mais R$ 88,38; mas se o condutor não for habilitado a multa é muito mais alta, R$ 
880,41, já que consiste em infração gravíssima. Isso ocorre porque a multa por circular sem habilitação, 
por não a possuir de fato e não por esquecimento, eleva em três vezes o valor da multa de trafegar 
sem o documento, conforme o artigo Art. 162 do CTB”. 
268 Calcula-se que Pedro Juan Caballero tenha entre 100 a 115 mil habitantes, segundo pesquisas 
realizadas pela Internet. A população de Ponta Porã foi estimada pelo IBGE, em 2020, em cerca de 94 
mil pessoas. Portanto, a soma de ambas populações resulta em cerca 200 mil pessoas. 
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trabalhadores e o próprio trabalho. Usaremos a descrição, a comparação e análise 

como método na formulação do nosso objeto de pesquisa. No aspecto teórico, 

utilizaremos o referencial de autores como Foucault (2006; 2014; 2015), entre outros, 

além de fontes abertas, como publicações em periódicos.  

 

ILEGALISMOS INCORPORADOS 

 

As motocicletas paraguaias são o indicativo de como o legal e o ilegal fazem 

parte do cotidiano da fronteira. Elas disputam o trânsito em meio a carros e outros 

veículos. Não só brasileiros como paraguaios andam nessas motocicletas de baixa 

cilindrada. Tazza (2019) observa que há mais de 80 mil motocicletas circulando 

diariamente pela fronteira, muitas vezes transitam sem placa e documentação, com 

motoristas sem licença para guiar. De acordo com o Nascimento (2019), o preço e as 

facilidades se constituem seu atrativo. Para comprá-las, basta apenas ter dinheiro, 

pois não se exige documentação do comprador. Ainda segundo o autor, as lojas se 

concentram em Pedro Juan Caballero e podem custar 50% menos que as brasileiras. 

Presente na realidade da fronteira como um ilegalismo incorporado, as motos 

paraguaias promovem um dilema em torno das condições do transporte na fronteira: 

em face da precariedade do transporte público, haveria outra maneira de se deslocar 

pela fronteira dignamente? Tal dilema se assemelha às condições enfrentam as 

populações na tríplice fronteira entre Tabatinga, Letícia e Santa Rosa, cidades 

localizadas, respectivamente, no Brasil, na Colômbia e no Peru, em que uma 

ilegalidade, representada pelo contrabando de alimentos, naturalizou-se para os 

moradores dessas três cidades.   

De acordo com Albuquerque e Paiva (2015), para a população mais pobre o 

contrabando nessas cidades se tornou uma questão de sobrevivência e negá-lo 

implicaria em um desalento para aqueles que necessitam manter um padrão mínimo 

alimentar “não dependente de saídas legais, supostamente, conforme nos informaram 

os moradores de Tabatinga, extremamente caras e inviáveis” (ALBUQUERQUE; 

PAIVA, 2015, p. 125). 
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Do lado paraguaio, a fiscalização dessas motos é ainda mais irregular e é feita 

pela polícia municipal. Em ambas cidades, há motociclistas transitando pelas ruas de 

forma ilegal. As motos paraguaias são exemplos daquilo que permeia o contexto 

fronteiriço e representam um modo no qual a fronteira é reformulada entre os dois 

países a partir do legal e o ilegal.  

Além das motocicletas paraguaias, o conceito entre legal e o ilegal pode 

transitar pelas oportunidades de trabalho. Para Telles e Hirata (2007), existe um 

embaralhamento entre as fronteiras entre o legal e ilegal, o formal e o informal no 

mundo do trabalho nos espaços urbanos, em que um trabalhador pode recorrer às 

oportunidades que emergem dessas situações. Oscilam entre empregos informais e 

oportunidades que surgem representadas pelos mercados ilícitos, em que os critérios 

de moralidade são negociados em cada escolha, sem que necessariamente ele tenha 

que associar a uma “carreira” criminosa. 

Para Foucault (2006), o ilegalismo é algo fundamental para a existência social,  

“um elemento absolutamente positivo do funcionamento social, cujo papel está 

previsto na estratégia geral da sociedade” (FOUCAULT, 2006, p. 50). Para o autor,  

as leis não foram feitas para serem respeitadas, mas para serem ignoradas em 

determinados casos, e burladas em outros.  Para determinadas pessoas, são feitas 

para serem sancionadas.  

Foucault (2015) alude aos ilegalismos que antecederam à Revolução 

Francesa como funcionais, como uma compensação para a rigidez da lei, que permitia 

a fluência de outros ilegalismos, em especial os populares. Esses ilegalismos 

progrediram para uma seara política, o que minou os alicerces do poder régio e 

permitiu à burguesia a tomada do poder. 

Quando a lei e a fiscalização são aplicadas de forma diversa em diferentes 

territórios, Albuquerque e Cardin (2018) constatam a existência de arranjos em torno 

do legal e o ilegal nas fronteiras. Correspondem às maneiras de contornar os 

controles, criando escapes às fiscalizações. Para os autores, o contrabando e o tráfico 

fronteiriços seriam o outro lado reverso da fronteira estatal.  

Para Renoldi (2015),  a norma é quem vai delimitar os limites do legal. A lei 

se liga também a uma visão de teórica de Estado e por meio dos ilegalismos que as 
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pessoas tornam viáveis suas vidas. Assim, a distância entre as formas reais de 

sobrevivência e as idealizadas pelo Estado pode criar possibilidades  em que podem 

se desenvolver ações que contrariam os modelos legais. Para a autora,  nem todos 

atos ilegais são pensados apenas do ponto de vista moral. Ela considera que a 

população fronteiriça pode ter uma visão diferente sobre o que é ilegal e que nem 

sempre as práticas ilegais trazem grandes lucros e poder aos seus operadores. 

Em seu estudo sobre a tríplice fronteira entre Tabatinga, Letícia e Santa Rosa, 

Albuquerque e Paiva (2015) observaram a existência de modos peculiares de 

ilegalidades que se inserem na vida da população. O esquema dos autores pode ser 

utilizado para pensar de forma diferenciada alguns ilegalismos que permeiam a vida 

dos habitantes da fronteira sul-mato-grossense:  no caso da travessia das fronteiras, 

o ilegal pode ser manifestado pelo uso de bebidas estrangeiras que abastecem com 

muita frequência bares, restaurantes e casas noturnas. 

 Mais baratos do que os produtos brasileiros, eles chegam à mesa e às 

prateleiras desses comércios sem os impostos devidos, como certos vinhos e 

cachaças brasileiros que em tese não poderiam ser vendidos no mercado brasileiro, 

por se tratar de uma mercadoria de exportação, mas que reingressam em território 

nacional para serem comercializados.  

O segundo exemplo do esquema elaborado pelos autores apresenta uma 

situação em que algo pode ser legal em um país e ilegal em outro.  Pode ser 

representado pelos jogos de azar270, como caça-níqueis, criminalizados no Brasil, mas 

permitido no país vizinho271. Em Pedro Juan Caballero, há muitos salões de jogos que, 

além de caça níqueis, oferece outros tipos de jogos de aposta, como a roleta, também 

proibida em território nacional. O mais notável deles é o Cassino Amambay, que firma 

sua presença na fronteira como paisagem objetivada, ou seja, os limites da fronteira 

são prontamente identificados. Uma rua separa entre o que a lei proíbe por aqui e o 

que vai ser permitido no Paraguai. 

 
270 Jogos de azar são aqueles que não dependem da habilidade do jogador, mas de sorte. Para saber 
mais, ver Massi (2017). 
271 O decreto-lei 3.688 é antigo, de 3 de outubro de 1941, mas ainda vigente. O artigo 50 desse decreto 
pune com prisão simples de três a um ano quem “Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público 
ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele” (BRASIL, 1941). 
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Ainda neste esquema, o ilegal pode se manifestar associado a ideia de ilícito 

em ambos territórios nacionais. Como uma prática proibida e controlada em ambos os 

países, podemos pensar a questão dos mercados ilegais de drogas a partir desse 

entendimento, que apresenta uma forma de reprovação moral bastante acentuada 

que difere de outras práticas consideradas ilegais pelo Estado, mas tidas como 

legítimas para uma parcela parte da população.  

 

O TRABALHO NOS MERCADOS ILÍCITOS 

 

Os mercados ilícitos têm um peso considerável na região de fronteira e podem 

despontar como uma oportunidade de trabalho, haja vista os limites do mercado 

formal. Nem todos que trabalham nesse nicho seguem uma “carreira” criminosa. 

Trabalham à margem dele e o enxergam como uma oportunidade de ganhar pouco e 

às vezes muito dinheiro, ou ainda como um meio de sobrevivência.  Segundo dados 

de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020),  o salário 

médio dos trabalhadores formais fronteiriços foi de 2,2 salários mínimos, com 15,8% 

da população no mercado formal de trabalho.  

Não há dados quantitativos sobre os trabalhadores que estão no mercado 

informal, mas a fundação apurou que aproximadamente 40% da população 

sobreviveu com até meio salário mínimo. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita do 

município indica que um cidadão ganhou em média com R$ 29,5 mil por ano. A cifra 

coloca Ponta Porã na 79º posição das economias no Estado. Nessas estatísticas 

oficiais, porém, não entram os rendimentos das atividades ilícitas, bastante 

expressivas, que também movimentam a economia da fronteira. 

Maes (2019) calcula que o contrabando de cigarro movimenta 14,3 bilhões ao 

ano. Ponta Porã aparece como uma cidade importante no circuito das drogas, um 

corredor de entrada, ao lado de Corumbá, de 80% da cocaína que entra no país 

(SILVA, 2014). Conforme dados do Brasil (2005), o Departamento de Amambay, cuja 

capital é Pedro Juan Caballero272, é o maior produtor de maconha do Paraguai. 

 
272 O Departamento de Amambay é uma subdivisão administrativa do Paraguai, do qual fazem partes 
as cidades de Bella Vista, Capitán Bado, Karapaí, Pedro Juan Caballero e ZanjaPyta. 
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 Relatório da ONU sobre as drogas de 2016 apontou o Paraguai como um dos 

cinco mais importantes fornecedores de maconha do mundo ((UNODC, 2016). Alguns 

autores como Mendoza (2013) estima o mercado da maconha movimenta cerca de 

150 milhões de dólares por mês no Departamento de Amambay, enquanto a cocaína 

movimentaria cerca de 80 milhões de dólares. 

Do ponto de vista dos prejuízos financeiros,  o cigarro causa um impacto à 

economia de R$ 12,3 bilhões no país (63% do mercado legal), segundo estimativas 

de Rolli (2018). Os valores associados ao comércio ilegal de drogas são ainda mais 

consideráveis. De acordo com o estudo Impacto econômico da legalização de drogas 

no Brasil, o gasto no país só com o consumo em cannabis273 foi de R$ 5,69 bilhões 

(TEIXEIRA, 2016). 

Os valores que circulam pelo circuito de ilegalismos passam por várias mãos 

em um esquema empresarial que se divide em etapas e especializações. No caso da 

maconha, os produtores, chamados também de “patrões”, fazem parte de uma cadeia 

produtiva em que participam outras categorias, como os atravessadores274, que 

compram e revendem a produção, e também os cuidadores de roça, que menos 

ganham nesse circuito e que desempenham um trabalho mal renumerado, muitas 

vezes subumano (MAXX, 2017), embora menos arriscado que o trabalho das “mulas”, 

pessoas recrutadas para levar a droga, que correspondem a uma parcela majoritária 

da população carcerária na fronteira e também as mais vulneráveis à prisão275 (MELO, 

2019).  

A superlotação das cadeias na fronteira está ligada a uma estratégia para se 

lidar com a questão das drogas no país. Centrada em políticas de encarceramento, a 

 
273 O estudo estima um consumo per capita: “Supondo ainda um consumo per capita de maconha no 
Brasil igual ao que foi regulamentado no Uruguai (40 gramas de maconha por mês), e tomando a 
expectativa de U$ 1,20 para a venda de um grama da substância em farmácias credenciadas naquele 
país, cada usuário no Brasil poderia adquirir cerca de US$48,00 de maconha por mês ou US$576,00 
da erva por ano. Com uma taxa de câmbio de cerca de R$3,60 por dólar (abril de 2016), o gasto anual 
com maconha no país seria de R$2.073,60 por usuário” (TEIXEIRA, 2016, p.15). 
274 A categoria “patrão” está ligada ao circuito de ilegalidades, e não somente ao mercado de drogas. 
No caso da maconha, “patrão” pode ser tanto aquele que negocia como também o dono da roça (Melo, 
2019a, 106). 
275 Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul (SEJUSP), 
em 2015, assinalam que a porcentagem de pessoas presos, entre homens e mulheres, aproximou-se 
de 80% sobre o total de presos. Ainda no mesmo ano, o encarceramento feminino relacionado ao tráfico 
correspondeu a 86%. 
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região concentra uma das maiores populações carcerárias presas por tráfico no 

Estado. Mato Grosso do Sul tornou-se a unidade federativa que apresenta a maior 

taxa de custodiados por 100 mil habitantes, segundo o relatório de 2018 do Cadastro 

Nacional de Presos do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) (BRASIL, 2018). 

Por outro lado, as políticas proibicionistas, os controles punitivos, e o 

consequente encarceramento em massa fazem parte uma estratégia para a 

precarização do trabalho. Para Wacquant (2008), o encarceramento em massa 

corresponde a uma estratégia do capitalismo para a reformulação do Estado. O 

crescimento da população carcerária resultantes de políticas proibicionistas foi a 

precarização do trabalho, atingindo a população mais pobre. Como consequência, 

produziu uma expressiva quantidade de pessoas dispostas a se submeter a qualquer 

tipo de trabalho, após serem submetidas ao dispositivo da prisão, ou seja, ampliou as 

possibilidades da informalidade do trabalho.  

No caso da fronteira, aumentou a perspectiva do mercados ilegais no que diz 

respeito à mão de obra, cada vez mais numerosa, uma vez que o mercado formal nem 

sempre absorve as pessoas egressas da prisão. O resultado disso é a diminuição das 

oportunidades de trabalho e o aumento da informalidade. 

Foucault (2014) assinala a existência de uma gestão de ilegalismos que, por 

meio dos dispositivos polícia/justiça/prisão produz a figura da delinquente, que irá 

justificar todo um sistema de ilegalidades em que eles são preferencialmente punidos 

pela lei, enquanto a outra ponta permitirá a fluência de determinados ilegalismos ditos 

privilegiados, relacionados a direitos. Dito de outra forma, pune-se com rigor alguns 

tipos de crimes, como os do patrimônio, a fim de se justificar todo um sistema que 

permite livremente a prática de outras ilegalidades, concentrados nas mãos de uma 

elite. 

Para Foucault (2014), existe um interesse político e econômico em torno 

dessas práticas que, para alguns, resulta numa situação de prisão, enquanto para 

outros proporciona o ganho de quantidade fabulosas de dinheiro e também poder. 

“(...)Uma proibição cria em torno dela um campo de práticas ilegais, sobre o qual se 

chega a exercer controle e a tirar um lucro ilícito por meio de elementos ilegais, mas 

tornado manejável por sua organização em delinquência” (FOUCAULT, 2014, p. 274). 



 

695 

 

Essas práticas ilegais geram lucros aos comerciantes varejistas, a maior parte 

dele.De acordo com Araújo (2014), 70% do negócio ficam com eles, enquanto os 

produtores ficam com a menor parte, embora os primeiros sejam muito mais 

suscetíveis à prisão em razão do grande número de transações comerciais. 

Do ponto de vista econômico, o circuito dos ilegalismos pode resultar em 

grandes lucros para seus operadores, como também em prisão ou morte, quando os 

acordos não são cumpridos e as dívidas não são pagas. Pode, ainda, significar apenas 

um modo de sobrevivência. A economia dos produtos proibidos levanta possibilidades 

de ganhos financeiros tanto para os envolvidos nas estruturas dos mercados ilegais, 

como para os não participantes.  

Para os trabalhadores que estão ligados aos circuitos ilegais como forma de 

sobrevivência, a realidade pode não ser não muito diferente das atividades legais. 

Alguns deles, como roceiros do cultivo de maconha, estão mais próximos de um 

trabalhador rural (MAXX, 2017) do que propriamente um traficante, inserido em uma 

estrutura de ilegalidade e poder.  

Esses trabalhadores encaram o trabalho na roça de maconha como outra 

atividade qualquer de agricultura. Assim, o mercado de drogas agrega toda uma 

cadeia de trabalhadores informais. Um contingente formado pelas mais variadas 

especialidades, que incluem mulas, freteiros, atravessadores, batedores, olheiros, 

entre outros, que não necessariamente auferem ganhos extraordinários e que podem 

ser encaradas como alternativas de subsistência na falta de oportunidades de 

trabalho. Como afirma Caroline Melo (2019), pode gerar renda e emprego para a 

população da fronteira.  

Os grandes lucros ficam nas mãos das redes de crime, mas também fora 

delas, com trabalhadores sem relação com os grupos organizados, como o 

atravessador276 e pequenos empreendedores. Tais lucros podem se transformarem 

imóveis, carros, fazendas, viagens, aberturas de empresas, bem como em gastos em 

extravagâncias.  

Misse (1997) observa que o ganho com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro 

corresponde a uma forma de acumulação primitiva. Os traficantes correm o risco de 

 
276 O atravessador compra, por exemplo, toda a produção de maconha para negociá-la com um terceiro. 
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serem presos ou perderem o controle do território. Diante disso, eles procuram 

acumular o maior valor possível. Os lucros são investidos depois no mercado legal, 

para assegurar uma renda futura. Essa dinâmica também se aplica à realidade da 

fronteira, onde essas dimensões se misturam de forma ainda mais intensa. 

Conforme Melo (2019), o comércio de drogas pode proporcionar a 

sobrevivência material e a mobilidade social dos sujeitos envolvidos. Os trabalhadores 

desses mercados encontram nesses circuitos a possibilidade de romper a estrutura 

de dominação estabelecida, rompendo com sua condição de submissão ao trabalho 

assalariado (MELO, 2019). 

Os lucros do mercado de drogas são extraordinários: “Um quilo de cocaína é 

vendido na fronteira com o Paraguai por US$ 50 mil. Com a maconha não é diferente. 

O quilo comercializado na divisa por R$ 120 custa R$ 1.000 nos grandes centros 

brasileiros – 730% a mais” (CORRÊA; RIBEIRO, 2017b).  Um lucro que não é 

registrado em declarações de renda, mas que circula e movimenta a economia local.  

O capital obtido com os mercados ilícitos torna-se, posteriormente, dinheiro 

“limpo”, após a operação de lavagem de dinheiro.  A fronteira conta com setenta casas 

de câmbio, todas em Pedro Juan Caballero. Além da clientela lícita, serve também ao 

mercadores de drogas, segundo Corrêa e Ribeiro (2017a).  

Segundo os jornalistas, com a morte do brasileiro Jorge Rafaat, o PCC teria 

dobrado os carregamentos de cocaína, elevando os valores que circulam pela 

fronteira, calculados em US$ 3,5 milhões por semana. O mesmo PCC que, numa 

operação em 2020, teve cerca de U$ 730 milhões aprendidos pela Polícia Federal 

(ADORNO, 2020), boa parte deles auferidos com o lucro desse segmento.  

De acordo com Naím (2006), os mercadores de ilegalismos exprimem um 

novo tipo de empresariado que atua em economias pouco expressivas. Para o autor, 

ocorre em países onde nenhuma atividade econômica é capaz de igualar-se aos 

ganhos extraordinários auferidos por atividades como o tráfico de drogas, por 

exemplo. Esses mercadores tornam-se o grande empresariado. A economia de 

ilegalismos na fronteira movimenta um vultoso capital, que circula em meio a uma 

economia legal. 
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Os habitantes das cidades de Ponta Porã/Pedro Juan Caballero transitam 

entre o legal e ilegal, em atividades que deslocam fronteiras e estabelecem novos 

limites. A economia da região é impulsionada não só pelos mercados legais, baseada 

sobretudo no agronegócio, pecuária, e turismo de compras, mas também nas 

possibilidades dos mercados ilegais, que produzem uma economia criminal que vai 

buscar se inserir em um circuito de uma acumulação lícita.  

A atividade ervateira no século XIX deu início ao processo de colonização da 

região. A companhia Matte Larangeira se instalou pouco tempo depois do fim da 

guerra do Paraguai (1864-1870) e suas atividades corresponderam a impulso 

econômico para o povoamento (Jesus, 2004). Com o declínio do cultivo da erva-mate, 

em meados da década de1920, a população buscou outras alternativas econômicas 

para sua sobrevivência material. Não se pode dizer que os ilegalismos foram sempre 

um privilégio da fronteira. Explorou-se economicamente o café (OLIVEIRA, 2012). 

Mas ao mesmo que se comercializava legalmente o produto, praticava-se o 

contrabando.  

Com a ascensão à presidência do general paraguaio Alfredo Stroessner, em 

1954, essas práticas se expandiram e incorporaram também outros tipos de produtos, 

como drogas. Stroessner permaneceu por quase 35 anos no poder. Com o militar, as 

redes de crime ganham parceria do Estado paraguaio (FARINA, 2003; MIRANDA, 

2001; RODER, 2005). 

Nos anos 1960, já havia notícia do plantio de maconha na região da fronteira, 

mas não tão expressivo como atualmente. O Paraguai é hoje um dos maiores 

produtores da erva na América Latina (UNODC, 2016).  A chegada de Fernando Beira-

mar à fronteira sul-mato-grossense, nos final dos anos 1980, foi determinante na 

expansão do cultivo e também da comercialização, segundo Araújo (2014). Sua 

presença permitiu a crescimento da redes de crimes na região. Com ele,  o Primeiro 

Comando da Capital (PCC) e também o Comando Vermelho (CV) estabeleceram 

alianças para operar os mercados ilegais (DIAS; MANSO, 2018). Neste sentido, os 

ilegalismos emergiram como uma realidade para os habitantes da fronteira (SOUSA 

JR., 2020). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como estratégia de sobrevivência, as ilegalidades são utilizadas tanto como 

um meio, como também um fim pelos habitantes da fronteira. No caso das motos 

paraguaias, elas são utilizadas como meio para se chegar ao trabalho. Correspondem 

a uma alternativa à precarização do transporte público na fronteira sul-mato-

grossense e expressa como os ilegalismos estão inseridos na vida do trabalhador.  

São compreendidos como meio legítimos, assim como algumas atividades 

que despontam nos mercados ilícitos e se tornam, como as motocicletas paraguaias, 

uma opção ao esgotamento do trabalho formal, bem como ao trabalho assalariado 

mal remunerado e também das formas de trabalho de intensa exploração.  

A fronteira se organiza sua vida social e econômica à sombra do Estado, que 

tenta intervir por meio das práticas ordenadoras. As motos paraguaias circulam em 

tanta quantidade na fronteira porque os governos não conseguem suprir aquilo que é 

essencial: um transporte público de qualidade, que assegure ao trabalhador chegar 

ao seu destino.   

Em vista da limitações dos mercados formais de trabalho, habitantes da 

fronteira buscam como fim os mercados ilegais, que lhes fornece uma possibilidade 

de renda. Na fronteira, esses mercados adotam uma estrutura empresarial, que cria 

novas categorias de trabalhadores, como as mulas, encarregados pelo transporte de 

drogas.  Exprimem uma oportunidade de sobrevivência material, nem sempre digna, 

a exemplo daqueles que trabalham nas roças de maconha, que se submetem a um 

tipo de trabalho subumano. 

 Os mercados ilegais podem representar uma oportunidade de mobilidade 

social, de riqueza e poder, mas também significar o encarceramento daqueles que se 

lançam nessas práticas. As prisões na fronteira estão lotadas por pessoas que se 

arriscaram no transporte de drogas. Eles vão servir posteriormente para compor um 

exército de desempregados que não será absorvido pelo mercado formal, mas pelos 

mercados ilegais. 

Neste sentido, a estratégia do trabalhador fronteiriço em orientar os 

ilegalismos que lhe surgem como um horizonte de possibilidades em seu benefício, 
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para uma condição favorável, seja como um meio e ou como um fim, revela-se uma 

armadilha, na medida em que a prisão pode aparecer como um resultado daquelas 

práticas.   
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A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO EM CONTEXTOS FRONTEIRIÇOS 

 
Emerson da Silva dos Santos277 

Gislene Aparecida dos Santos278 

 
Resumo: 
O Brasil se insere no circuito das migrações internacionais e transfronteiriças. O fluxo 
de pessoas, circulação e fixação, ainda que provisória, requer políticas públicas em 
distintas dimensões para atender a relação equitativa entre a população e o território. 
Este estudo projeta a sua atenção ao fluxo migratório de bolivianos em direção à 
cidade de Guajará-Mirim, localizada no Brasil, no limite internacional com a Bolívia. 
Dedica-se às políticas públicas educacionais para as zonas de fronteira internacional, 
com foco na inserção de crianças e jovens provindas da Bolívia, no sistema 
educacional local fronteiriço de Guajará-Mirim. Essa localidade, por sua vez, 
desempenha características particulares transfronteiriças, visto que o entendimento 
do território-pertencimento se projeta para além do limite da fronteira e se expande 
para os caminhos da educação. 
 
Palavras-chave: migração; educação; fronteira. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O estudo apresentado é parte da pesquisa desenvolvida no Grupo de Estudos 

Espaço e População – GEPOP279 – e traz a análise de uma situação especial nas 

cidades fronteiriças: o fluxo de população entre dois territórios nacionais distintos, 

conhecido como migração transfronteiriça. Essa situação, em toda sua complexidade, 

requer políticas especiais que atendam amplamente a população, sobretudo no que 

tange à educação.   

 Tendo em vista a extensão territorial fronteiriça brasileira de 15.900 km, que 

segundo o IBGE abrange 588 municípios, carecem as pesquisas voltadas à fronteira 

na dimensão educacional, principalmente nas localidades situadas no segmento norte 

do país. Nossa pesquisa tem como recorte espacial, a cidade de Guajará-mirim, 

 
277 Graduando em Geografia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisador bolsista PIBIC-
CNPq. E-mail: emerson.ss@ufrj.br 
278 Doutora em Geografia. Professora Adjunta do Departamento de Geografia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Membro do NIEM (Núcleo Interdisciplinar dos Estudos Migratórios). E-
mail: gislenesantos@igeo.ufrj.br 

279 O Grupo de Estudos Espaço e População faz parte do Departamento de Geografia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e é coordenado pela Profa. Dra. Gislene Aparecida dos Santos. 
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localizada no estado de Rondônia (Brasil) no limite internacional com a cidade de 

Guayaramerín, Departamento do Beni (Bolívia).  Ambas cidades, como analisado por 

Santos (2016; 2019) configuram-se em espaços de interações de diferentes fluxos ao 

longo da história. No contexto recente, recorte de nossa pesquisa, observa-se um 

fluxo de população entre as duas localidades, regularizado pelos acordos bilaterais 

entre Bolívia e Brasil, a exemplo o Decreto nº 6.737, de 12 de janeiro de 2009.  A 

disposição de alguns serviços públicos em Guajará-Mirim (BR), e a oferta de 

trabalhos, geralmente na agricultura e no setor de serviços, é um dos motivos da 

migração de bolivianos para esta cidade. Por se tratar de uma migração familiar, entre 

os serviços públicos mais procurados está a educação e é nela que traçamos o nosso 

foco e os objetivos de pesquisa. Este desdobramento se deve ao levantamento 

realizado, no qual, para o ano de 2016, 57% das solicitações de regularizações 

migratórias foram feitas por mulheres, sendo que aproximadamente 30% estavam na 

faixa etária de 15 a 29 anos de idade; 30% na de 30 a 39 anos de idade. Para meninos 

e meninas, aproximadamente 12% dos solicitantes de regularização estavam na faixa 

etária de 0 a 14 anos (LINS, 2018). Trata-se de uma migração familiar, com as 

mulheres em idade reprodutiva, e com um número expressivo de crianças e 

adolescentes. 

 Devido às características dessa migração, é comum que os responsáveis 

pelas crianças e jovens, os matriculem no sistema de ensino de Guajará-mirim.  Em 

levantamento de dados junto à Secretaria Estadual de Educação de Guajará-mirim 

(RO), constatamos que há cerca de 69 alunos bolivianos na rede estadual de ensino 

da cidade em 2020; 78% das escolas estaduais de Guajará-Mirim possuem alunos 

bolivianos, e o número de alunos matriculados nas escolas é variável:  algumas 

possuem mais alunos provindos da Bolívia do que outras. É provável que a localização 

da escola e o projeto pedagógico estejam diretamente relacionados à matrícula e 

permanência do aluno na escola.  Assim, buscamos entender como a Secretaria 

Estadual de Educação (Rondônia), a secretaria municipal de Guajará-mirim e o 

Ministério da Educação (MEC), atuam para proporcionar o acesso à educação aos 

migrantes, uma vez que a escola de maior referência no ensino dos alunos bolivianos, 
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a Escola Durvalina Estilbem de Oliveira (EDEO)280,  foi fechada pela Secretaria 

Estadual de Educação em 2018.  Esta escola, com um trabalho inovador para 

educação em área de fronteira, foi o tema de pesquisa em tese de doutoramento por 

Cova dos Santos (2016), na qual realiza uma análise minuciosa sobre as interações 

do espaço escolar de Guajará-Mirim.   

Vale ressaltar que os alunos provindos da Bolívia em Guajará-Mirim possuem 

uma pluralidade linguística e étnica, pois a Bolívia é um estado plurinacional. 

Entendemos, a partir de Paulo Freire, que a educação muda a sociedade e traz a 

transformação social. Dessa forma, é necessário analisar uma conjunção de variáveis 

no campo da educação: a diversidade linguística na fronteira internacional; no 

contexto dos bolivianos, o uso da língua de sua origem nacional (o espanhol), como 

também o quéchua e o aymará.  Assim, uma pergunta inicial: como se constrói, no 

projeto político das escolas em Guajará-Mirim, receptoras de alunos migrantes, o 

processo de ensino-aprendizagem, levando em conta a dimensão dos contextos 

geográficos de uma zona fronteiriça? Trata-se de uma educação bilíngue?  

Reconhecendo a forte presença do migrante boliviano no espaço urbano de Guajará-

Mirim, cerca de 17%, entre regulares e irregulares (SANTOS, 2016), como se 

estrutura a prática dos conteúdos escolares?   

Para este trabalho a atenção é dada aos desafios de uma educação 

relacionada à região de fronteira. Procuraremos entender as políticas e ações do 

governo brasileiro e da Bolívia para um plano de educação, e, se ambos os países 

possuem acordos de cooperação educacional nesta região de fronteira comum entre 

os dois países. Quais as práticas pedagógicas nas escolas públicas em Guajará-

Mirim, para que esse aluno migrante não se sinta deslocado? Neste contexto das 

políticas de regularização migratória, levantamos outra questão:  como se configuram 

as políticas de acesso à educação para as crianças e jovens migrantes provindas da 

 
280 A escola era referência por ser reconhecida local e nacionalmente por seus projetos pedagógicos. 
As diretoras da E.D.E.O foram homenageadas em 2004 na Câmara Municipal de Guajará-Mirim pela 
gestão e pela luta contra o fechamento da escola. Em 2005, a E.D.E.O ganhou o Prêmio Nacional 
Referência em Gestão Escolar. Em 2007 foi reconhecida pelos seus projetos educacionais e recebeu 
o Selo Escola Solidária do Instituto Brasil Voluntário. Em 2017, a diretora Aurélia (in memoriam) venceu 
o Prêmio Gestão Escolar. 
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Bolívia em Guajará-Mirim e também como estão inseridas neste espaço de região 

fronteiriça? 

 

A COMPOSIÇÃO DA MIGRAÇÃO EM REDE DE GUAJARÁ-MIRIM  

 

Embora, no Brasil, as políticas nacionalistas não sejam favoráveis aos 

habitantes transfronteiriços, alguns projetos educacionais e sociais conseguiram se 

firmar ao longo da década de 2000, como os acordos do Mercosul281, a exemplo o 

Acordo sobre residência para nacionais dos Estados parte do Mercosul, e o Acordo 

Binacional Brasil–Bolívia282 para cidadãos fronteiriços, respectivamente em 2002 e 

2009. Sabendo disso, podemos observar que os bolivianos compõem parcela 

significativa dos habitantes de Guajará-Mirim. 

 
 

 
Gráfico 1 - Quantificação dos migrantes bolivianos em Guajará-Mirim entre os censos de 1991, 2000 e 
2010. 
Fonte: Banco Multidimensional de Estatísticas (BME). Organizado por: Emerson da Silva dos Santos. 

 
 

De acordo com dados do Banco Multidimensional de Estatísticas (BME), 

baseado no Censo Demográfico de 2010, a composição da população migrante era 

de 1.317 bolivianos (representando 98,35% dos imigrantes que vivem em Guajará-

Mirim em 2010) e 22 trinitários (gentílico de Trindade e Tobago). A projeção 

populacional do IBGE para 2020 aponta que Guajará-Mirim tem uma população de 

 
281 Também proposto na pasta MERCOSUL EDUCACIONAL. 
282 Decreto nº 6.737, de 12 de janeiro de 2009. Promulgado pelo então presidente Luís Inácio Lula da 
Silva. 
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46.556 pessoas e o BME aponta que 3,16% da população de Guajará-Mirim é de 

bolivianos. Entretanto, estima-se que, em 2016, 7.000 mil bolivianos, entre regulares 

e irregulares, estejam vivendo em Guajará-Mirim (SANTOS, 2016 p. 21). Portanto, a 

totalidade de bolivianos em Guajará-Mirim representaria pelo menos 14% da 

população local, conforme levantamento feito pela Pastoral do Migrante e a 

Associação de Bolivianos de Guajará-Mirim. 

 
 

 
Gráfico 2 - Solicitação de regularização dos imigrantes bolivianos em Guajará-Mirim entre os anos de 
2000 a 2019. Fonte: Sistema de Cadastramento de Registro de Estrangeiros (SINCRE) e Sistema de 
Registro Nacional Migratório (SISMIGRA). Organizado por: Emerson da Silva dos Santos. 
 
 

Podemos perceber o contínuo crescimento entre 2000 e 2007, anos em que os 

diálogos entre a circulação de pessoas e residência no Mercosul estavam começando 

a ser colocados em prática. Há uma queda em 2008, mas há um acréscimo três vezes 

maior nos anos posteriores, 2009 e 2010, anos em que houve a anistia aos imigrantes 

bolivianos irregulares no Brasil. Embora ocorra a queda em alguns anos, o número 

continua subindo e em 2019 o número de pedidos de regularização chega nas 259 

solicitações, o maior número em vinte anos. Esta ascendência é significativa para 

Guajará-Mirim visto se tratar de uma cidade pequena com pouco mais de 46 mil 

habitantes e que esses dados retratam solicitações de regularização, ou seja, 

podemos afirmar que número de bolivianos em Guajará-Mirim que procuram se 

regularizar está crescendo.  
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Como o número de bolivianos presentes na cidade é considerável, 

consequentemente, redes migratórias consolidadas são formadas. Para Santos e 

Fernandes (2018), “a rede social migratória é condição fundamental para pensarmos 

um espaço transnacional” (SANTOS e FERNANDES, 2018, p. 134).  Santos (2007), 

juntamente com Assis (2004) e Soares (2003) discutem que nas redes migratórias 

circulam informações valiosas entre os migrantes, como ofertas de trabalho, 

instalação e moradia. Os laços sociais entre os migrantes proporcionam trocas de 

conhecimento acerca do local de destino, informações sobre o mercado de trabalho e 

funda um espaço entre os dois lugares: origem e destino. 

 

A LÍNGUA ENQUANTO PROJETO EDUCACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 

IDENTIDADE 

 

De acordo com Raffestin (1980) “a língua é, sem nenhuma dúvida, um dos mais 

potentes meios de identidade que uma população dispõe. Pelo fato de a língua ocupar 

um lugar tão fenomenal na cultura é que ela é uma questão que pode dar início a 

múltiplos conflitos” (RAFFESTIN, 1980, p. 87, apud PEREIRA, 2014). Os estudos de 

Mendes (2019) mostram a importância da família no caráter educacional, quando são 

inseridas pelas escolas no programa curricular se tornam os mediadores principais 

fora do espaço da escola. Buscaremos nos aprofundar nesse meio família migrante 

boliviana-aluno-escola na cidade de Guajará-mirim. Para fins comparativos e 

conceituais Brovetto (2010) traz reflexões acerca da educação fronteiriça em Rivera 

(URU) e Santana do Sacramento (BRA). Neste contexto fronteiriço, na região sul 

brasileira, junto com o fluxo de população, a língua portuguesa adentra o território 

uruguaio. Em sua análise, a autora reconhece que as políticas públicas educacionais 

do Uruguai, ao promoverem projetos educacionais fronteiriços e reconhecendo a 

identidade bilíngue e transnacional do aluno, possibilitaram uma melhora 

surpreendente no campo da aprendizagem dos alunos provindos do Brasil. Por isso, 

faz-se tão importante compreender o meio educacional na fronteira. Pensando nas 

experiências sociais e políticas da migração, Santos e Fernandes (2018) trazem uma 

perspectiva interessante sobre o manuseio da língua. Os autores, ao realizarem uma 
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longa entrevista com uma mulher migrante provinda da Bolívia, registram o uso 

concomitante do espanhol e do português, como também o esforço linguístico narrado 

que, ao longo do curso migratório, a família vivenciou.  Assim, se o português, a língua 

nacional do destino, se apresenta como um dos instrumentos a ser dominado para a 

inserção da família migrante, o espanhol e mesmo o quéchua são falados 

simultaneamente, o que leva os autores a considerarem que: “[...] a herança de um 

pertencimento nacional não é negada, ou seja, não se trata de uma assimilação e 

ou/adaptação negativa no território brasileiro. Ao contrário reforça-se a condição 

positiva de sua nacionalidade [...]” (SANTOS e FERNANDES, 2018, p. 145). 

A educação bilíngue é uma das ações e táticas sócio-políticas de respeito à 

complexidade cultural e linguística dos habitantes de um espaço fronteiriço. No 

entanto, é preciso saber diferenciar a educação bilíngue do ensino de idiomas, pois 

só o ensino do idioma não é suficiente para uma sociedade multicultural em que dois 

idiomas são utilizados na comunicação (MEGALE, 2005). Reafirmado pelo Plano de 

Ação do Setor Educacional do Mercosul (2011-2015): 

 
 
[…] no que tange à integração regional, observa-se que as políticas 
educacionais incluem conteúdos e ações comuns para a formação de uma 
identidade regional, com vistas a alcançar uma educação de qualidade para 
todos, comprometida com o desenvolvimento social e que dá atenção 
especial aos setores mais vulneráveis e que reconheça a importância do 
respeito à diversidade cultural dos povos da região (MERCOSUL, 2011, p.5). 
 
 

Em 2005 foi estabelecido o Acordo Bilateral Brasil-Argentina para Escolas 

Bilíngues de Fronteira. Inicialmente esse acordo tratou das escolas de fronteira no sul 

do Brasil, mas, com apoio do Mercosul Educacional, se expandiu para outras regiões. 

Com base no que se pode encontrar em 2020 nos relatórios do Ministério da 

Educação, 13 escolas brasileiras e 13 estrangeiras fazem parte do projeto em apenas 

4 países participantes: Argentina, Uruguai, Venezuela e Paraguai (BRASIL, 2020). 

Para a Venezuela é provável que esse documento esteja desatualizado pois os 

acordos entre o Brasil e este país tem tido problemas ao longo dos anos e várias 

vezes foi interrompido. Ainda, percebe-se que a Bolívia não aparece no documento, 

mesmo que algumas escolas em Guajará-Mirim promovam políticas pedagógicas de 

acordo com o programa. E desse ponto em diante nos aprofundaremos nas escolas 
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de Guajará-Mirim, partindo de uma análise reflexiva entre dados e consultas com as 

Secretarias de Educação, tanto estadual quanto municipal. 

 

A CONFIGURAÇÃO E A PERSPECTIVA TRANSFRONTEIRIÇA DAS ESCOLAS DE 

GUAJARÁ-MIRIM 

  

Se até então, o levantamento e organização dos dados nos permitiu registrar o 

contínuo fluxo de migrantes provindos da Bolívia em Guajará-Mirim, bem como a 

regularização dos mesmos ao longo dos anos, quando adentramos a temática da 

escola, nos perguntamos: se sabemos os números de regularização dos migrantes 

bolivianos em Guajará-Mirim (abordado no gráfico 2), como se constitui essa 

regularização a partir dos estudantes? Podemos observar essa regularização no 

gráfico a seguir. 

 
 

 
Gráfico 3 - Solicitações de regularização em Guajará-Mirim feitas por bolivianos cuja ocupação era 
estudante entre os anos de 2001 e 2019. 
Fonte: Sistema de Cadastramento de Registro de Estrangeiros (SINCRE) e Sistema de Registro 
Nacional Migratório (SISMIGRA). Organizado por: Emerson da Silva dos Santos. 
 
 

 Percebe-se que o fluxo de regularização de estudantes bolivianos se 

assemelha ao fluxo regulatório geral de Guajará-Mirim, pois entendemos ser uma 

migração familiar. Neste sentido, era esperado certa semelhança. No entanto, uma 

diferença interessante se configura nos anos de 2018 e 2019, onde há queda na 

regularização de estudantes, enquanto há crescimento no número de regularizações 
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gerais (ver gráfico 2). As possibilidades para explicação dessa divergência podem ser 

discutidas em:  

1. O próprio processo de regularização das famílias, que se organizam em 

períodos diferentes. A princípio, de acordo com Santos (2016) primeiro se 

regulariza um dos pais, em seguida um dos filhos, e assim por diante.  

2. A regularização dos estudantes não é trivial, pois requer tradução de 

documentos pessoais e escolares - na Bolívia, a própria estruturação do 

sistema de ensino é diferente do sistema brasileiro - e isso requer recursos 

financeiros, o que pode atrasar a regularização. Dessa forma, muitos 

estudantes estão presentes nas escolas de Guajará-Mirim, mas (ainda) não 

são documentados. 

 Por compreenderem as dificuldades do processo regulatório, as escolas 

públicas de Guajará-Mirim adotam políticas interessantes. A Escola Durvalina 

Estilbem de Oliveira (E.D.E.O), por exemplo, para além da sua localização geográfica 

(o prédio da escola se localiza bem próxima ao porto, o que facilitava a ida e vinda 

dos alunos bolivianos), foi por muitos anos o ponto de referência para a educação dos 

alunos bolivianos no município. E pela sua dedicação ao ensino e por compreender a 

realidade dos alunos, era muito procurada e, inclusive, matriculava alunos que 

aguardavam o processo de regularização, democratizando o acesso à educação. A 

E.D.E.O foi campo de estudo de muitos trabalhos acadêmicos, seu reconhecimento 

nacional por ganhar prêmios de gestão escolar. Contudo, como já mencionado neste 

trabalho, a escola foi fechada em 2018, embora tenha resistido por muitos anos. Com 

o fechamento da E.D.E.O, que era a principal escola do fluxo de estudantes bolivianos, 

houve uma redistribuição desses estudantes. 

 

ESCOLAS ESTADUAIS 

 

 Em consulta à Secretaria Estadual de Educação de Guajará-Mirim, obtivemos 

dados referentes ao ano de 2020 da composição e distribuição dos alunos bolivianos 

nas escolas estaduais do município. A realidade dos dados mostra que 78% das 

escolas estaduais de Guajará-Mirim possuem alunos bolivianos. O número de alunos 



 

711 

 

é variável: das 14 escolas apresentadas, algumas possuem mais alunos matriculados 

provindos da Bolívia do que outras. Nossa hipótese para esta variação é que a 

matrícula e a permanência do aluno na escola estão relacionadas com a localização 

da escola e do projeto pedagógico para inserir este aluno no espaço escolar. 

 
 

 
Quadro 1 - Escolas estaduais da Coordenadoria Regional de Educação de Guajará-Mirim que possuem 
(ou não) alunos bolivianos. 
Fonte: Secretaria Estadual de Educação de Rondônia em Guajará-Mirim. Organizado por: Emerson da 
Silva dos Santos. 
 
 

 É importante ressaltar que as escolas públicas estaduais, em sua maioria, 

oferecem o espanhol como língua estrangeira ou segundo idioma dentro da sua grade 

curricular. No entanto, é necessário que se faça distinção entre apenas ensinar o 

espanhol e ter o espanhol como auxiliador para o aprendizado dos alunos. No primeiro 

caso, estaríamos tratando a língua de forma assimiladora, ou seja, o idioma é ofertado 

de forma sistemática. No segundo caso, ao utilizar um idioma como auxiliador dos 

conteúdos e da forma de ensino, estamos reconhecendo as especificidades da área 

de fronteira, valorizando a cultura dos alunos bolivianos e demonstrando aos alunos 

brasileiros que eles também fazem parte de um local transfronteiriço. A particularidade 

linguística da fronteira é interessante, pois ela define atores assimilacionistas ou 

multiculturalistas. Aos estados nacionais, uma língua nacional é constituída como 

forma inseparável da cultura da nação, sinal de lealdade. Teoricamente, todo estado 
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nacional impõe políticas sobre as minorias e, linguisticamente falando, impõe-se a 

língua e a cultura dominante, de forma assimilativa. Muitos conflitos mundiais são 

causados pela separação de minorias entre os países (ROMAINE, 2018). 

 

ESCOLAS MUNICIPAIS 

  

No mesmo sentido de análise, partimos à disposição das escolas municipais. Em 

consulta à Secretaria Municipal de Educação de Guajará-Mirim, obtivemos dados 

referentes ao ano de 2020 sobre o controle de matrículas de alunos ‘estrangeiros’ - 

termo utilizado pela secretaria. Adiantamos que as escolas municipais não possuem 

o mesmo currículo que as escolas estaduais e não seguem modelo parecido. 

Abordaremos os projetos pedagógicos mais a frente neste trabalho. 

 
 

 
Quadro 2 - Escolas municipais de Guajará-Mirim que possuem alunos bolivianos. 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Guajará-Mirim. Organizado por: Emerson da Silva dos 
Santos. 

 
 

 Apesar de ter um número inferior de alunos em comparação a rede estadual, 

as escolas municipais possuem uma distribuição maior dos alunos. É preciso retratar 

que nem todos os alunos bolivianos residem em Guajará-Mirim; há uma parcela dos 

alunos que fazem a travessia diária do rio Mamoré, limite internacional entre a Bolívia 

e o Brasil, para estudar. Para esses alunos pensamos que as atribuições bilíngues 
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são ainda mais necessárias, pois atravessam um território onde o espanhol é 

majoritariamente falado, a Bolívia, e entram no Brasil, onde há essa troca simultânea 

para o português. Entendemos, é claro, que a mistura das línguas é muito presente e 

que o espanhol também é falado do lado brasileiro, no entanto, é preciso levar em 

consideração que se tratam de jovens e crianças, ou melhor, jovens e crianças 

transfronteiriças. 

 A localização das escolas, no contexto da travessia do rio Mamoré, é de 

demasiada importância. Para uma compreensão mais precisa, elaboramos um mapa 

que geolocaliza as escolas públicas que possuem alunos bolivianos em Guajará-

Mirim. Observe: 

 
 

Mapa 1 - 
Localização das escolas públicas com alunos bolivianos em Guajará-Mirim (RO), diferenciação feita 

entre escolas estaduais e municipais que possuem alunos bolivianos residentes na Bolívia e 
residentes no Brasil. Dados, elaboração e organização: Emerson da Silva dos Santos. 
 
 

Os alunos bolivianos residentes na Bolívia seguem para o porto de 

Guayaramerín (Beni, Bolívia) e precisam fazer a travessia do rio Mamoré para 

alcançar a margem leste da fronteira, onde se localiza Guajará-Mirim. Essa travessia 

dura aproximadamente 15 minutos. Mas, o que queremos ressaltar é: os alunos 

residentes na Bolívia se matriculam nas escolas próximas ao porto de Guajará-Mirim. 

Observa-se no mapa 1 que a disposição geográfica das escolas com esse perfil de 

alunos está mais próxima do rio Mamoré, na parte do centro da cidade. Esta 
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distribuição é entendida pela facilidade de se estudar próximo ao porto, pois, dessa 

forma, os alunos não precisam percorrer longas distâncias na ida e volta para casa, 

uma vez que Guajará-Mirim não dispõe de transporte público terrestre. Nesta análise 

sobre o mapa, levamos em consideração as escolas que estavam localizadas na área 

central da cidade de Guajará-Mirim, para obter um nível maior de detalhamento. Em 

distritos do município também encontramos escolas com matrículas ativas de alunos 

provindos da Bolívia. 

 

UMA ANÁLISE INICIAL DOS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DE 

GUAJARÁ-MIRIM 

 

 Os projetos políticos pedagógicos são de suma importância na perspectiva de 

uma escola. É necessário que as relações entre a realidade cotidiana e o projeto 

pedagógico estejam fundamentadas em diretrizes para o enriquecimento da educação 

oferecida. Como já mencionado, Guajará-Mirim é uma cidade transfronteiriça. Os 

reflexos dessa realidade certamente são refletidos na educação. No entanto, ao 

analisar os dados oferecidos pelas escolas e pelas secretarias de educação, 

percebemos que, no campo da educação, esta condição geográfica transfronteiriça 

não é usualmente compartilhada, visto que há projetos curriculares que não 

incorporam a particularidade de conter alunos bolivianos e brasileiros.  

Entre as 11 escolas estaduais que possuem alunos bolivianos (ver quadro 1), 

cuja obrigatoriedade do espanhol se faz presente nos currículos, observamos que 

91% de fato ofertam a língua; 9% não especificaram. Não contabilizamos as escolas 

estaduais que não possuem alunos bolivianos, pois apenas nos interessam as que 

possuem esses alunos. Notamos que a presença do ensino da língua é expressiva. 

No entanto, quando se trata de projetos pedagógicos no sentido de práticas 

educacionais, ou seja, especificidades do currículo para que a integração entre alunos 

bolivianos e brasileiros de fato ocorra, somente 27% das escolas estaduais analisadas 

possuem algum tipo de projeto de integração, como semanas de leituras da Bolívia, 

intercâmbios, etc. Por outro lado, 73% das escolas estaduais relataram não ter 

projetos específicos por três motivos: (i) simplesmente não tinham, sem explicitar 
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motivo; (ii) não foram integradas pelo Estado aos projetos específicos; (iii) os alunos 

bolivianos não possuem necessidades especiais. 

A perspectiva das escolas municipais é mais preocupante. Dentre as 13 

escolas analisadas, segundo os dados repassados à Secretaria Municipal de 

Educação, não é oferecido o ensino de espanhol, nem tampouco há projetos políticos 

pedagógicos específicos em nenhuma das escolas. Na verdade, relembramos que as 

escolas municipais são as que mais possuem alunos bolivianos residentes na Bolívia, 

e também é nelas que a distribuição de alunos bolivianos entre as escolas é mais 

significativa. É preciso fazer uma análise profunda sobre o que essas escolas estão 

oferecendo, ou se realmente estão seguindo um modelo assimilacionista. Seguindo o 

que é abordado por Candau (2016), a educação multicultural assimilacionista pode 

ser entendida por: 

 
 

“A abordagem assimilacionista reconhece que vivemos em sociedades 
multiculturais  [...] integradas por atores plurais do ponto de vista sociocultural 
[...] favorecendo a sua incorporação à cultura hegemônica. No caso da 
educação [...] todos e todas são chamados a participar do sistema escolar, 
mas sem que se coloque em questão o caráter monocultural e 
homogeneizador presente na cultura escolar, tanto no que se refere aos 
currículos estabelecidos, quanto às relações entre os diferentes atores…”. 
(CANDAU, 2016, p. 19) 

 
 

Uma educação transfronteiriça requer que os diálogos entre poder público, 

secretarias de educação e escolas se intensifiquem a fim de construir e implantar 

diretrizes de uma educação bilíngue e integrada.  É necessário um projeto de 

educação intercultural e multicultural, que respeite a diferença linguística dos alunos 

e que entenda as necessidades da educação localizada em uma região 

transfronteiriça. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

As fronteiras de um Estado nacional podem representar a separação entre duas 

nações, com questionamentos de até onde o seu território e sua capacidade de 

exercer a soberania se limitam. Porém, não somente isso, as fronteiras também 

representam espaço de interações, cooperação e dinâmicas culturais. É nesse 
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segundo sentido de fronteira que entendemos estar inserida a cidade de Guajará-

Mirim. 

As dificuldades enfrentadas na regularização do migrante, como a tradução de 

muitos documentos é, certamente, um dos entraves para se entender com amplitude 

os números de crianças e jovens que estão - ou deveriam estar - inseridos nas escolas 

de Guajará-Mirim, visto que os migrantes fronteiriços têm seu próprio tempo e 

organização na regularização devido às burocracias. É necessário que se incentive a 

regularização, mas para isso é preciso que as burocracias que envolvem o processo 

regulatório sejam amenizadas. 

A constante migração familiar em Guajará-Mirim traz para a cidade essa nova 

perspectiva para a educação, que são a presença e participação dos alunos 

bolivianos. Até então em nossa análise, percebemos que algumas escolas atendem a 

condição de fronteira aos seus projetos curriculares, ou seja, estão preparadas e 

melhorando suas abordagens ao encontro da diversidade da origem geográfica dos 

alunos, especialmente para aqueles provindos da Bolívia. Por outro lado, outras 

escolas ainda estão no início das discussões sobre o tema e não possuem projetos 

curriculares que atendam a um raciocínio espacial sobre a sua condição e, dos alunos, 

serem habitantes fronteiriços. Para as que não estão preparadas, é de suma 

importância que a colaboração e diálogo entre essas escolas sejam aprofundados, 

que as secretarias de educação deem suporte para a realização dos projetos 

pedagógicos e que se insiram em projetos de âmbito regional já consolidados, como 

o do Mercosul Educacional.  Neste contexto, que pensamos, como educadores da 

área do ensino de Geografia, a necessidade de pensarmos em projetos pedagógicos 

onde as particularidades espaciais dos alunos, habitantes transfronteiriços, sejam 

contempladas, em especial as especificidades transfronteiriças. 
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O CURRÍCULO ESCOLAR E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM ESCOLAS 

FRONTEIRIÇAS 
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Resumo: 
O presente trabalho é fruto de um estudo realizado na disciplina de “Escola, cultura e 
currículo”, ministrada no curso de Pedagogia da UFMS-CPPP. Teve como finalidade 
refletir sobre a constituição do currículo escolar em instituições educativas na região 
de fronteira, suas implicações nas práticas pedagógicas e na formação docente, 
perpassando pela realidade da fronteira internacional de Ponta Porã (BR) e Pedro 
Juan Caballero (PY). Para tal, utilizou-se de pesquisa bibliográfica em  Periódicos da 
Capes, seguindo uma abordagem qualitativa. Com base na literatura analisada, 
percebeu-se a importância do currículo escolar para a organização da escola, 
considerando que este deve ser planejado coletivamente, atendendo às 
especificidades de cada localidade e, em contexto fronteiriço, deve ser pautado na 
interculturalidade, visto que as escolas em região de fronteira acabam tornando-se um 
espaço de encontro de múltiplas culturas, perpassando por alguns desafios, como a 
língua e o preconceito. Percebeu-se também a importância de o professor olhar para 
esse documento de forma crítica, pensando nele a partir de sua própria realidade, 
diante de suas necessidades formativas e das necessidades e potencialidades reais 
de seus alunos. 
 
Palavras-chave: Ponta Porã (BR) e Pedro Juan Caballero (PY); currículo; formação 
docente. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Ponta Porã (BR) e Pedro Juan Caballero (PY) são consideradas cidades-

gêmeas de acordo com a Portaria 125/2014285, do Ministério de Integração Regional, 

constituindo uma região de fronteira seca internacional e representando a maior 
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essa seca ou fluvial, articulada ou não por obra de infraestrutura, que apresentem grande potencial de 
integração econômica e cultural, podendo ou não apresentar uma conurbação ou semi-conurbação 
com uma localidade do país vizinho, assim como manifestações ‘condensadas’ dos problemas 
característicos da fronteira, que aí adquirem maior densidade, com efeitos diretos sobre o 
desenvolvimento regional e a cidadania” (BRASIL, 2014). 
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conurbação entre Mato Grosso do Sul e Paraguai. Segundo dados do IBGE (2020), 

juntas, elas somam uma população de mais de 200 mil habitantes, sendo 93 mil em 

Ponta Porã, e 116 mil em Pedro Juan Caballero, resultando em um intenso fluxo diário 

de pessoas. A proximidade geográfica dessas cidades faz com que elas acabem 

tornando-se uma só, caracterizadas pelo hibridismo de culturas, modos de vida, 

costumes e identidades. 

As duas cidades estão separadas apenas por uma rua, assim, os residentes do 

lado brasileiro e paraguaio possuem livre circulação para ambos os municípios, 

favorecendo intensas relações econômicas, sociais, culturais e educacionais. O 

comércio é a principal fonte de renda dessa região, que com suas baixas taxas de 

impostos (se comparados ao brasileiro) atraem muitos imigrantes de diferentes 

localidades (chineses, japoneses, árabes, etc.) que veem nesta localidade uma 

oportunidade para venderem seus produtos.  

Muitos brasileiros moram em Pedro Juan Caballero, bem como muitos 

paraguaios moram em Ponta Porã, o que gera uma grande miscigenação cultural, 

visto que muitas crianças são filhas de paraguaios com brasileiros, ou ao contrário, 

fazendo com que muitos brasiguaios passem a fazer parte desta sociedade tão 

diversa. Nesse contexto, diante da facilidade de acesso às cidades e também à 

documentação, é comum paraguaios registrarem seus filhos com a nacionalidade 

brasileira, para que assim essas crianças tenham acesso ao atendimento médico do 

país – que acreditam ser mais eficiente - e também consigam matriculá-las em escolas 

brasileiras, que julgam possuir um ensino com melhor qualidade (DUTRA; GODOI, 

2019). 

As escolas dessa região possuem muitas especificidades, a saber, são 

marcadas pela diversidade cultural, as que estão localizadas próximas à linha da 

fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero recebem alunos tanto paraguaios 

(desde que tenham documentos brasileiros) quanto brasileiros, muitos falando apenas 

o guarani ou o espanhol, sem compreenderem a língua portuguesa, pela qual serão 

alfabetizados. Esse choque de culturas também resulta na prática do preconceito, 

principalmente por parte dos brasileiros sobre os paraguaios:  
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A prática cotidiana das pessoas que vivem em áreas fronteiriças revela 
variadas formas de hibridismo linguístico. Os moradores fronteiriços estão 
acostumados a misturar os idiomas, as músicas, a culinária, etc, a criar 
estereótipos sobre os outros e se identificar com suas respectivas nações. 
Mas os governos e a maioria dos educadores veem a mistura como um perigo 
e um medo de perder a soberania nacional. O alarme imediato é feito a partir 
da associação imediata entre língua e identidade nacional, ou seja, os 
espaços culturais em que as línguas nacionais perdem espaços para línguas 
estrangeiras são logo visto como lugares desnacionalizados. 
(ALBUQUERQUE, 2006, p. 15 apud PEREIRA, 2009, p. 114-115). 

 
 

Sendo assim, torna-se necessário pensar em um currículo pautado na 

educação intercultural, que atenda às especificidades dessa localidade. 

Interculturalidade é aqui compreendida a partir dos estudos de Candau (2011), que a 

considera essencial para a construção de sociedades inclusivas e democráticas, a 

caracterizando pela interrelação entre sujeitos e grupos sociais distintos que convivem 

em uma certa sociedade, assim, essa perspectiva intercultural busca “estimular o 

diálogo entre os diferentes saberes e conhecimentos, trabalha a tensão entre 

universalismo e relativismo no plano epistemológico e ético, assumindo as tensões e 

conflitos que emergem deste debate” (CANDAU, 2011, p. 247).  

Pensando nisso, o presente trabalho teve como finalidade discorrer sobre a 

importância do currículo escolar para nortear o processo educacional desenvolvido 

em escolas da fronteira e suas implicações nas práticas pedagógicas docentes e na 

formação contínua do professor, perpassadas no e pelo contexto da região fronteiriça.  

Para isso, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, em uma abordagem qualitativa, 

uma vez que ela permite conhecer a produção acadêmica existente sobre a temática, 

além de servir de base para o desenvolvimento de muitos processos de pesquisa (C. 

f. PIZZANI et. al, 2012). 

Este artigo está organizado nas seguintes seções: “a importância do currículo 

escolar”, onde se discute sobre as definições de currículo de acordo com estudiosos 

da área, apresentando suas principais características. Em seguida apresentam-se “os 

desafios da escola fronteiriça: implicações do currículo na prática pedagógica e 

formação docente”, discorrendo sobre as especificidades da escola fronteiriça, seus 

principais desafios para a prática pedagógica e para a formação docente e por fim, as 

“considerações finais”, em que se retomam os principais resultados obtidos ao longo 

da pesquisa. 
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A IMPORTÂNCIA DO CURRÍCULO ESCOLAR 

 
O currículo escolar é um termo complexo e abrangente, difícil de uma única 

definição. Ele envolve cultura, identidade, valores e poder; serve como norteador para 

todo o processo educacional desenvolvido em uma escola. De acordo com Moreira e 

Candau (2007), ele está relacionado com os conteúdos a serem ensinados, com as 

experiências de aprendizagem escolar dos alunos, com o planejamento pedagógico 

do professor, da escola e dos sistemas educacionais, com os objetivos do processo 

de ensino e com o processo de avaliação. 

Moreira e Candau (2007) consideram o currículo o coração da escola, ele é 

aquilo que é mais importante dentro de um ambiente escolar, ele é o espaço central 

no qual toda a comunidade escolar atua, é através dele que as coisas acontecem na 

escola, sistematizando todos os esforços pedagógicos. De acordo com Roldão e 

Almeida (2018) inclusive, ele constitui o núcleo definidor da existência da própria 

escola. Assim sendo, temos primeiro que nos perguntar para quê e para quem a 

escola serve, para assim sabermos qual o tipo de currículo que ela deve apresentar e 

qual tipo de profissional está sendo formado para atender às necessidades desse tipo 

de escola. Se é para a reprodução da ordem social vigente ou para a transformação 

da realidade, se esse currículo valoriza o aluno como sujeito complexo ou se valoriza 

apenas seu caráter cognitivo, esquecendo do social, emocional e afetivo. 

Para Veiga (1991), o currículo envolve todas as atividades da escola que 

afetam o processo de construção e produção de conhecimento. Portanto, ele é um ato 

coletivo que se origina da reflexão. Para se planejar um currículo é preciso perpassar 

por três importantes passos: o ato de situar, o ato de elaborar e o ato de executar. O 

processo de planejamento do currículo é muito importante, pois permite que todos 

tenham uma tomada de consciência, percebam as contradições da escola, suas 

dificuldades, seus problemas sociais, compreendam criticamente a realidade na qual 

a escola está inserida e assim, elaborem objetivos que busquem sanar essas 

dificuldades e desenvolver o melhor trabalho pedagógico possível para permitir a 

socialização do saber, para que o aluno compreenda a realidade sócio-econômico-
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política e cultural, tornando-se capaz de participar do processo de construção de uma 

nova ordem social. 

Moreira e Candau (2007) acreditam que um dos elementos centrais do currículo 

é o conhecimento escolar, a sua aprendizagem é que garante que todos os alunos 

terão acesso ao conhecimento socialmente produzido. Por isso é importante 

selecionar para serem incluídos no currículo – e nesse processo a participação dos 

professores é fundamental – conhecimentos significativos e relevantes, oriundos das 

realidades diversas, do meio multi-intercultural se fazem necessários na elaboração 

deste currículo.  

Pensar nesse meio multi-intercultural implica pensar no reconhecimento e na 

valorização das diferenças, das diferentes culturas, nas relações de hierarquização 

do poder entre elas - que geram a discriminação e o preconceito. As fronteiras formam 

um espaço de contradição, de encontros e desencontros, de inclusão e exclusão, e é 

importante problematizar essas questões, principalmente no que tange à constante 

tentativa de padronização das escolas, que veem na diferença um problema a ser 

resolvido, pensando em como esses aspectos afetam diretamente o cotidiano e as 

relações sociais no espaço escolar. 

Diante destas perspectivas, entra a questão da qualidade da educação, que 

deve ser levada como parâmetro para a seleção desses conhecimentos. A educação 

de qualidade pode ser entendida como aquela que leva os alunos a irem além da 

realidade expressa em seu mundo, sentindo-se empoderados para ampliá-lo, 

modificá-lo e transformá-lo também nesse processo, tornando-se sujeitos ativos na 

mudança de si e de seu contexto. Com isso, entende-se que os conhecimentos 

relevantes são aqueles que proporcionam aos alunos saberes e experiências que 

contribuam para formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, questionadores, que 

promovam uma ação consciente e segura na sociedade e ampliem seu universo 

cultural, social, politizado. 

Esses conhecimentos são produzidos pelo sistema escolar e pelo contexto 

social e econômico da sociedade da época, o critério de sua seleção sempre perpassa 

por relações de poder, interesses e ideias de pessoas que detêm o mesmo. É preciso 

entender o caráter histórico desses conhecimentos escolares para entender sua 



 

725 

 

relação com o contexto histórico no qual foi produzido e assim, as relações de poder 

neles contidas. Só assim será possível elaborar currículos que englobem diferentes 

universos culturais. 

Assim sendo, pode-se dizer que os saberes e práticas socialmente construídos 

constituem o conhecimento escolar. Aqueles que são produzidos nos “âmbitos de 

referência”, que são:  

 
 
[...] (a) às instituições produtoras de conhecimentos científicos (universidades 
e centros de pesquisa); (b) mundo do trabalho; (c) desenvolvimentos 
tecnológicos; (d) atividades desportivas e corporais; (e) produção artística; (f) 
campo da saúde; (g) formas diversas de exercício da cidadania; (h) aos 
movimentos sociais (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 22). 
 
 

É importante ressaltar que o currículo, por se tratar de uma construção social, 

é mutável e vai se transformando conforme os ideais prevalecentes em cada época. 

Por isso é interessante falar sobre a evolução do pensamento brasileiro e sua 

influência na ação do professor. De acordo com Santos e Casali (2009), em uma 

sociedade mais conservadora e extremamente religiosa, o currículo caminhará para 

um modelo igualmente conservador e religioso, no entanto, quando houve a ascensão 

da burguesia, o currículo das escolas tinha um objetivo mais técnico, com o intuito de 

preparar os alunos para essa nova ordem social. Já quando ganharam destaques as 

perspectivas de educação propostas por Dewey(1959), o currículo encaminhou-se 

para um viés experimentalista, valorizando as influências da sociedade para o 

desenvolvimento das crianças, em que a escola devia preparar o aluno para o futuro 

e para a melhoria do mesmo, deixando de lado o currículo enciclopédico que adotava. 

Com isso, é perceptível a complexidade do currículo, tendo este, explícitas 

relações de poder e sendo inseparáveis da cultura, tendo também, intrinsicamente, 

juízos de valor, em que a escola e o professor deixam evidentes suas visões de 

mundo, assumindo ora uma postura mais conservadora, ora uma mais libertadora. 

Pensar historicamente o currículo e a escola significa tomar consciência dessa 

mutabilidade da realidade, para que assim se abandone as visões estáticas e 

irrealistas das funções das instituições, como se elas sempre existissem e 

permanecessem imutáveis (ROLDÃO; ALMEIDA, 2018). A sociedade de hoje não é a 
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mesma que a de 50 anos atrás, as necessidades não são as mesmas, e a escola deve 

acompanhar essas mudanças e não resistir cegamente a elas. 

Cabe ressaltar também a importância de uma gestão curricular, que trate de 

gerir a administração nacional do currículo dentro da escola: sempre houve (e sempre 

haverá) a necessidade de gerir um currículo, isto é, decidir o que ensinar e o porquê, 

quando, como, com quais prioridades, organização, com as pessoas organizadas de 

que forma, dentre outros aspectos. No entanto, essas decisões, muitas vezes 

tomadas fora da escola, precisam ser pensadas e decididas dentro da própria 

instituição, juntamente com toda a comunidade escolar. 

Embora haja sempre uma gestão central, principalmente em função de manter 

uma organização, é preciso que os gestores locais tenham a responsabilidade de gerir 

o currículo e partilhar funções e responsabilidades, partindo sempre da realidade do 

aluno para que assim o conhecimento a ser construído possa ter um significado 

concreto, real. Desta forma a participação da comunidade escolar pode estar presente 

desde a elaboração do Projeto Pedagógico da instituição, perpassando por 

discussões que colaboram com práticas pedagógicas desenvolvidas no ambiente 

escolar, bem como a partir de iniciativas que podem contribuir com a sociedade na 

qual a escola está inserida. Com um projeto curricular contextualizado, a escola pode 

cumprir com um de seus objetivos que é fazer com que os alunos alcancem 

aprendizagens curriculares que ultrapassem os muros escolares, para assim 

assegurarem sua sobrevivência pessoal e social, bem como participarem ativamente 

da sociedade, exercendo seu papel de cidadão (ROLDÃO; ALMEIDA, 2018). 

 

OS DESAFIOS DA ESCOLA FRONTEIRIÇA: IMPLICAÇÕES DO CURRÍCULO NA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO DOCENTE. 

 
 

[É preciso] olhar o currículo como esta realidade socialmente construída que 
caracteriza a escola como instituição em cada época, e abandonarmos uma 
visão naturalista de currículo como um figurino estável de disciplinas que nos 
últimos tempos têm sido ensinadas pela escola (ROLDÃO; ALMEIDA, 2018, 
p. 9). 
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Inicio esta seção com essa citação de Roldão e Almeida (2018) para, mais uma 

vez, chamar a atenção para a complexidade do currículo, especialmente para o 

currículo das escolas fronteiriças. Esses autores consideram que um grande erro da 

escola é entender o currículo como algo que é exterior a ela, que não se deve discutir, 

como algo que sempre existiu da mesma forma e não irá mudar. 

Pensando na realidade fronteiriça, a pesquisa de Santana (2018) evidencia 

uma discussão pautada no trabalho de Nunes (2011), a respeito da inserção da 

Geografia no contexto fronteiriço, aponta que as práticas escolares demonstram-se 

hegemonicamente padronizadas, com uma reprodução de visões e discursos dos que 

detêm poder econômico e intelectual.  

Nessa perspectiva, os/as alunos/as estudam os mesmos conteúdos que são 

passados em outras localidades brasileiras, tendo suas especificidades locais 

desconsideradas. A realidade nessas escolas pesquisadas é compreendida como 

padronizada e universal, possuindo como base um saber abstrato e formal, que não 

condiz com a realidade do educando.  

Para os docentes da disciplina de Geografia, são os alunos que precisam se 

adaptar à escola. Isso faz com que as especificidades sociais e culturais dos mesmos 

sejam desvalorizadas ou negadas no contexto escolar. Ao destacar a pesquisa de 

Nunes (2011), Santana relata os casos em que os próprios professores veem o aluno 

paraguaio como inferior, o que pode acabar gerando preconceito, ressaltando que: 

“[...] observou-se que, em sua maioria, os professores compreendem o sujeito 

paraguaio como inferior, assim negando a sua existência, o que poderá acarretar 

consequências para o processo de ensino/aprendizagem (SANTANA, 2018, p. 82)” . 

Isso faz jus à afirmação de que, no currículo escolar estão imbricadas relações 

de poder. Essas relações são nitidamente expressas na hierarquização do currículo, 

quando uma disciplina acaba tendo maior valor que outra. Macedo (2006) reitera que 

o currículo carrega marcas de uma homogeneidade determinada pela cultura do 

mercado e do Iluminismo. Nesse aspecto, ocorreu uma submissão da diferença 

individual para o coletivo homogeneizado. 

Santos (1997) salienta que o liberalismo tentou conciliar as subjetividades 

individuais através da diferenciação de estado e da sociedade civil, regulando-as pelo 
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princípio da cidadania. Destarte, ao mesmo tempo em que a cidadania carrega 

consigo a marca da democracia - que, de acordo com a autora, é bem seletiva -, cria 

também uma individualidade abstrata e homogênea, criando sujeitos igualmente 

substituíveis, receptores de estratégias de produção - força de trabalho, de consumo, 

de estratégias de dominação. Isso é resultado do fortalecimento da função de 

regulação - se tratando das lógicas culturais homogeneizantes da Modernidade 

capitalista - em detrimento da emancipação. Os efeitos disso, claro, são sentidos pela 

escola e pelo currículo: colonização do conceito de cidadania por práticas de mercado, 

relação entre escola e mercado de trabalho, sobrevalorização das ciências em 

detrimento das artes, dentre outros. 

De acordo com Silva (2010) as teorias pós-críticas do currículo elucidam que o 

poder está espalhado por toda a rede social, é inerente ao conhecimento e é ampliado 

para incluir processos de dominação pautados na etnia, na raça, no gênero e na 

sexualidade. Isso é muito presente no currículo oculto, que engloba regras, 

procedimentos, relações hierárquicas, formas de organizar os alunos na escola, 

mensagens implícitas nas falas dos professores e nos livros didáticos. Por exemplo, 

a forma como o aluno se refere ao professor em sala de aula (tia ou professor), a 

forma como as carteiras são dispostas, as visões de família presentes em livros 

didáticos (se estão sempre relacionadas à família tradicional de classe média ou não). 

É através do currículo oculto que valores e atitudes são disseminados, de forma 

subliminar, através das relações sociais na escola (MOREIRA, CANDAU, 2007). Daí 

entende-se o porquê de se considerar que o currículo também é um território político. 

Cabe aos professores se perguntarem quais práticas desse currículo oculto podem ter 

a capacidade de oprimir alguns alunos, seja por razões ligadas ao gênero, classe 

social, etnia ou sexualidade. 

No caso das escolas brasileiras localizadas próximas à linha de fronteira com 

o Paraguai, muitos alunos que têm como língua materna o guarani ou o espanhol 

acabam sentindo-se inferiorizados, pois as práticas diárias da escola que tem como 

base a cultura eurocêntrica, sempre primando pela homogeneização de todos, 

desvalorizam-nas. Esses mesmos alunos, ao terem sua língua compreendida como 

inferior, são silenciados, têm sua língua e cultura colocadas à margem das relações 
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que passam a estabelecer dentro dos espaços escolares, dessa forma, seus saberes, 

suas crenças e tradições acabam sendo subalternizados, negados, ou ignorados, em 

um espaço que deveria acolher, aceitar as diferenças, olhar para o outro e empoderar 

as relações interculturais.  

Nessa região, a língua acaba tornando-se uma barreira no diálogo entre 

professor/aluno e aluno/aluno. Fakir (2016), em uma pesquisa de campo na escola 

Polo Municipal Ramiro Noronha, localizada bem próxima à linha de fronteira, após 

ouvir os professores, a direção e os próprios alunos, evidencia que os estudantes que 

falam o espanhol, o guarani ou o jopara - mescla dos idiomas espanhol, guarani e 

português- e não têm o domínio da língua portuguesa, acabam por se retrair em sala 

de aula, ficando, muitas vezes, em silêncio e simplesmente não participam da aula. 

Essas crianças acabam sendo excluídas, pois também sentem medo de não 

conseguirem se comunicar com os outros alunos e acabam ficando de lado, sem 

brincar. Dutra e Godoi (2019) ressaltam ainda que a própria língua de origem dessas 

crianças (guarani ou espanhol) acaba sendo inferiorizada, vista como uma língua 

“feia”, que não dá para entender, o que acaba desincentivando essas pessoas a 

utilizarem sua própria língua para aprenderem o português, como uma forma de 

acabar com o preconceito. 

Essa variedade linguística na fronteira do Brasil com o Paraguai carece de uma 

atenção especial, pois se torna um grande desafio para um ensino e aprendizagem 

de qualidade. Em algumas escolas, a sala de aula chega a ser composta por mais 

alunos de origem estrangeira do que por alunos brasileiros. Aqueles, em geral, falam 

apenas guarani ou espanhol e são alfabetizados e ensinados em uma pedagogia 

monolíngue, em língua portuguesa, o que acaba prejudicando a comunicação e a 

aprendizagem dessas crianças, visto que a maioria dos professores não falam ou 

compreendem outros idiomas. 

Como visto anteriormente, é essencial, para uma prática educativa significativa, 

encarar o conhecimento prévio do aluno como ponto de partida para o processo de 

ensino e aprendizagem. Daí a importância de se pensar em um currículo que 

fundamente uma prática pedagógica intercultural. Na fronteira já citada, por exemplo, 
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é interessante pensar em formas de trazer a realidade vivida pelos educandos para 

dentro da sala de aula, para os conteúdos.  

Por exemplo, por que não, nas aulas de matemática, falar sobre o câmbio do 

guarani (moeda paraguaia) para o real (moeda brasileira)? Ou problematizar a 

diferença enquanto possível produtora de desigualdades, de preconceitos e 

estereótipos? Ou então encarar o trilinguismo dos estudantes como uma possibilidade 

de troca de conhecimentos entre professor/aluno e/ou aluno/aluno? É necessário 

pensar em práticas que primem pelo diálogo, que valorizem a diferença, que 

desconstruam visões estereotipadas de algumas identidades e que problematizem a 

tendência padronizadora da escola. 

O currículo pode definir a escola, visto que essa foi criada quando se 

reconheceu a necessidade de se compartilhar determinados saberes e 

conhecimentos de forma sistemática a um determinado grupo da sociedade, sendo 

esse conjunto de saberes e conhecimentos que se deve construir sistematicamente, 

o currículo (ROLDÃO; ALMEIDA, 2018). Com isso, percebe-se que esses 

conhecimentos não foram os mesmos desde a criação da primeira escola, eles 

mudaram e continuarão mudando.  

Essa visão estática de imutabilidade da realidade e da instituição escolar faz 

com que o currículo não atenda mais às necessidades atuais da escola. A escola não 

consegue fazer com que seus alunos atuais aprendam justamente por tentar 

enquadrá-los em um modelo de funcionamento arcaico. Para que isso não aconteça 

é preciso que toda a comunidade escolar participe da elaboração de um projeto 

curricular contextualizado, que atenda às necessidades reais de seu público, sempre 

em consonância com a realidade local de cada instituição. Especialmente em regiões 

de fronteiras internacionais, é muito importante que se tenha um currículo que se 

adeque à realidade intercultural, que não apenas se reconheça a diferença, mas a 

valorize, a questione, para que através a problematização da mesma se perceba como 

essa é construída no discurso social e de que forma práticas  hegemônicas que a 

excluem afetam algumas pessoas.  

No entanto esse currículo contextualizado nem sempre acontece na prática. 

Conforme uma pesquisa de Gonçalves et. al. (2015) acerca da realidade das escolas 
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da fronteira já citada, em que entrevistaram alguns professores de escolas localizadas 

nessa região, o currículo acaba sendo imposto pelos órgãos governamentais, não 

abrangendo a realidade educacional. 

Pereira (2014) é outra autora que evidencia o preconceito existente na fronteira. 

De acordo com ela, isso “[...] se trata da imposição da cultura dominante. A escola 

reproduz o arbitrário cultural de um grupo como verdadeiro ou a única forma cultural 

existente, logo a que tem mais prestígio em detrimento das outras culturas.” (p. 99-

100). Sendo assim, uma falsa crença na superioridade brasileira em detrimento dos 

povos sul-americanos e imigrantes estrangeiros, faz com que nessas escolas 

localizadas próximas à linha de fronteira, alguns alunos, professores e algumas vezes 

a própria direção atuem de forma discriminatória, inferiorizando as outras culturas e 

impondo a sua própria como legítima. 

Foi apenas na década passada que a formação de professores passou a 

contemplar a diversidade fronteiriça. Em 1990 ainda não havia nos cursos de 

formação de professores informações específicas sobre como se trabalhar em um 

contexto multicultural (PEREIRA, 2014). Constata-se que até então a escola da 

fronteira não se diferenciava das demais, uma vez que as universidades não 

preparavam seus estudantes para atuar nessa realidade. Embora eles soubessem de 

um contexto peculiar existente nas escolas dessa região, não recebiam a capacitação 

necessária. Pereira (2014) ainda afirma que durante muito tempo, os conteúdos se 

resumiam apenas nos livros didáticos disponibilizados pela FAE/MEC, “uma vez que 

a parte diversificada do currículo não se destinava a projetos ou a atividades que 

contemplassem as particularidades locais.” (p. 102). 

Essas especificidades culturais, de acordo com Pereira: 

 
 
[..] têm exigido respostas educativas e curriculares para atender uma 
população diferenciada pela língua, pelos costumes, pelas crenças e pelos 
saberes. Não é possível desconsiderar que essas questões afetam a 
formação do professor que será responsável direto pela escolarização básica. 
De modo geral, uma formação deficitária interfere na ação do professor, 
levando-o a (re)produzir no cotidiano escolar práticas preconceituosas, 
discriminatórias, contrárias à premissa da inclusão (2014, p. 103). 
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Peñalonzo (2003, p. 153) acredita que o fluxo de pessoas nas fronteiras criou 

lugares de encontros e desencontros, “[...] ha generado espacios culturales que son 

puntos de contacto y de confrontación, lugares de apropiación y de yuxtaposición, de 

entrecruzamiento y de conflicto, de desarraigo y de precariedad”, e são essas 

contradições que marcam as culturas de fronteira. Esse autor defende que o contexto 

de fronteira possui especificidades que demandam não apenas uma revisão curricular 

nas escolas, mas também a criação de novos caminhos educacionais que sejam 

caminhos de luta, de resistência e de ações culturais. 

É muito importante que a formação de professores contemple esses aspectos, 

pois uma formação deficitária pode fazer com que se continue reproduzindo práticas 

discriminatórias e preconceituosas. Pereira (2009) ressalta, no entanto, que não cabe 

apenas culpar o professor por essas práticas hegemônicas (cabe também pensar na 

difícil realidade que o mesmo enfrenta diariamente, com salas superlotadas, falta de 

recursos pedagógicos, falta de infraestrutura, baixa valorização profissional, dentre 

outros), pois isso faz com que se perca o foco de atenção do verdadeiro alvo dessa 

discussão, que é a urgência de uma rigorosa reflexão sobre o fazer pedagógico, 

considerando que nele estão implicados aspectos econômicos, políticos e culturais.  

Entender o currículo como uma construção social que, consequentemente, é 

passível de problematização, de questionamento, é um importante primeiro passo 

para que a escola consiga efetivar um projeto integracionista e emancipatório: 

 
 
Essas concepções e mudanças devidamente problematizadas pelas 
agências de formação de professores permitirão compreender o que é 
singular na fronteira sem ignorar sua relação com o universal. Com isso, 
elementos da identidade cultural, dos pertencimentos grupais e da língua 
passariam a respeitar as peculiaridades da realidade local e, ainda, com isso, 
tornando a educação e, conseqüentemente, a escola, em um lugar de 
aproximação e de diminuição das diferenças, sem privações que impeçam o 
indivíduo de ter acesso ao que há de mais de universal e permanente nas 
produções do pensamento humano (PEREIRA, 2009, p. 117). 
 
 

 As diferenças, vistas como realidade sócio-históricas, carregam consigo 

marcas de identidade, encontram-se em constante processo de construção e 

reconstrução, estando presentes nas relações sociais e permeadas por relações de 

poder. Essas diferenças constituem identidades plurais (de gênero, religiosidade, 
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étnico-raciais, etc) que, muitas vezes, são alvos de discriminação e preconceito 

(CANDAU, 2011). 

Para que o processo de ensino-aprendizagem seja realmente significativo, é 

preciso que a construção de conhecimentos pelo aluno parta da realidade do mesmo. 

Os conhecimentos prévios devem ser valorizados, até mesmo para se respeitar o 

aluno como sujeito de sua própria história, portador de valores, aspirações, 

experiências e conhecimentos advindos de seu contexto social (VEIGA, 1991). 

Pensando nesse contexto de fronteira, é preciso se pensar na construção de um 

currículo que atenda às especificidades dessa localidade. 

 A escola acaba se tornando um espaço de encontro de múltiplas culturas, em 

que é possível promover um hibridismo de costumes, saberes, culturas e modos de 

vida. Partindo dessa realidade, refletindo criticamente sobre esta, pontuando as 

principais dificuldades e assim, em conjunto, pensar em alternativas para conseguir 

oferecer a todos/as os/as alunos/as perspectivas diferenciadas em seu processo de 

aprendizagem, fazendo com que estes/as sejam respeitados/as em suas 

especificidades, ressaltando práticas educativas que valorizem as diversas culturas e 

identidades, fazendo da escola um espaço de aproximação e respeito às diferenças – 

que são inerentes a qualquer ser humano. 

 Para que isso ocorra, é necessário pensar em um currículo intercultural, 

favorecendo uma interação recíproca entre sujeitos e grupos sociais distintos. É 

preciso entender a diferença como um aspecto rico do processo pedagógico, 

fundamental para o processo de democratização das práticas escolares. É importante 

termos em mente que a diferença não é a exceção e sim a norma: a escola é plural e, 

sendo plural, deve ser também um espaço de trocas. Sendo assim, cabe ao professor: 

 
 
[...] apurar práticas pedagógicas para serem realizadas de forma dialógica no 
campo da busca pelo conhecimento e da motivação para que o mesmo 
ocorra, partindo principalmente dos conhecimentos prévios dos seus alunos 
e de toda a bagagem cultural que também trazem para a escola, sendo assim, 
podem buscar e construir juntos um espaço mais democrático e acolhedor de 
diversos saberes. [...] O professor deve encaminhar o aluno ao crescimento 
intelectual e não somente apenas ficar submisso ao conteúdo praticado em 
sala de aula, almejando cumprir com sua responsabilidade de sistematizar 
um saber científico, mas também articulá-lo aos demais saberes provenientes 
dos sujeitos que permeiam este espaço educativo (GONÇALVES et al., 2015, 
p. 9). 
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Assim, com o aluno trazendo suas vivências e tradições para dentro do espaço 

da sala de aula, ele conseguirá assumir um protagonismo frente às suas ações e 

também na construção de seu próprio conhecimento. Abrir espaço para essas 

diferenças, para essa multiplicidade de culturas que se constitui em um grande 

desafio, o qual a escola precisa enfrentar.  

Importante ressaltar que foram desenvolvidas políticas públicas pautadas na 

interculturalidade destinadas a essas áreas de fronteiras. Em 2005, foi desenvolvido 

pelo Ministério da Educação (MEC), o Programa de Escolas Bilíngues de Fronteira 

(PEBF), com uma parceria entre Brasil, Paraguai e Uruguai, que visava auxiliar na 

dificuldade que se tem em relação ao idioma, promovendo o respeito entre as 

diferenças culturais, de modo com que o preconceito e a discriminação fossem 

diminuídos e erradicados. Esse projeto trabalhou esta questão propondo um 

intercâmbio de professores entre esses países.  

O programa foi reformulado e chegou em Ponta Porã (MS) em 2009 como PEIF 

(Programa de Escolas Interculturais de Fronteira), essa reformulação teve como 

justificativa o fato de que nem todas as áreas de fronteira exprimem características 

bilíngues. Com isso, professores paraguaios, lecionavam uma vez por semana em 

uma escola brasileira participante do programa, e professores brasileiros, uma vez por 

semana, lecionavam em escolas paraguaias. Em 2012 o MEC, em contemplação do 

programa anterior, institui o PEBF no Programa Mais Educação, trabalhando na 

formação dos professores nestes programas, capacitando-os para vencer os desafios 

deste trabalho de integração cultural das fronteiras, abrangendo o entendimento de 

todos e favorecendo novos aprendizados. 

 
 
O PEBF busca uma relação pessoal/profissional pautada na vivência entre o 
cotidiano escolar dos países envolvidos e a valorização dos conteúdos 
interculturais trabalhados nas escolas - estando para além do foco nacional, 
inserindo também os temas pertinentes à região - que é um dos elementos 
constituintes e que faz parte do cotidiano e da cultura das localidades 
fronteiriças. As práticas pedagógicas realizadas pelas escolas do PEBF 
envolvem a elaboração do plano político- pedagógico (PPP), suas rotinas e 
estratégias de trabalho que incluem o intercâmbio docente e a prática 
pedagógica ocorre no par de escolas-espelho (BRASIL; ARGENTINA, 2008). 
A perspectiva teórico-metodológica adotada nas escolas do PEIF tem como 
base os projetos de aprendizagem, que são instrumentos para criação de 
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cooperação interfronteiriça, de participação e integração cultural. Os projetos 
são gestados e organizados com vistas às particularidades locais, com 
possibilidade para realização de projetos diferentes entre as escolas-espelho 
sem perder de vista a cooperação interfronteiriça, a interculturalidade e a 
interação entre os agentes educacionais e as comunidades educativas 
envolvidas (SANTANA, 2018, p. 78-79). 

 

 

Conforme Dutra e Godoi (2019), esse programa contava com a parceria das 

universidades federais, escolas de aplicação e Institutos Federais de Educação 

Ciência e Tecnologia, que ministravam cursos de formação, selecionavam e 

cadastravam os participantes. Além disso, seus integrantes recebiam um auxílio, pois, 

de acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, visava uma 

formação continuada dos professores que atuam nas regiões de fronteira.  

No entanto, conforme Paulo Alves Silva, em uma entrevista para a semana 

interdisciplinar da Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana), 

afirma que em 2014/2015, devido à própria mudança de gestão no MEC, esse 

programa acabou perdendo força, ficando esquecido, guardado. Outro fator que 

contribuiu para o encerramento desse programa foi a suposta saída do Paraguai do 

Mercosul, que acabou fazendo com que terminasse o intercâmbio entre as escolas 

que participavam do programa (DUTRA; GODOI, 2019). Dutra e Godoi (2009), ao 

apresentarem o trabalho de Fernandez (2013) que apontou relatos de professores que 

participaram do programa na região de fronteira entre Ponta Porã (BR) e Pedro Juan 

Caballero (PI), ressaltam que o PEIF foi benéfico e trouxe muitas contribuições para 

as escolas dessa região, na Escola Estadual João Brematti Calvoso, por exemplo, 

toda a comunidade escolar passou a reconhecer as línguas (guarani e espanhol) e 

incentivar o uso das mesmas no ambiente escolar, com isso, a comunidade se tornou 

mais presente na escola e os alunos aprenderam mais, tanto que o desempenho da 

escola no IDEB foi elevado. 

Diante do exposto, cabe então pensar no currículo escolar fronteiriço como 

mais um espaço de inclusão das diferenças. A interculturalidade deve se fazer 

presente no currículo, - não só no documento específico, mas no sentido amplo, 

entendendo o currículo como toda a prática sócio-histórico-cultural que ocorre no 

espaço escolar - de forma a orientar e fundamentar práticas educativas que deem 
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conta de atender às especificidades da fronteira, principalmente valorizando a 

diferença, deixando de encarar esta como externa ao sujeito, mas sim como 

fundamental para a existência do próprio indivíduo e assim, desconstruir estereótipos 

que foram historicamente atribuídos a certos grupos sociais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na revisão de literatura, percebeu-se a importância do currículo 

escolar para a organização da escola em região de fronteira internacional. Este deve 

ser planejado coletivamente, com todos os participantes da comunidade escolar. É de 

fundamental importância que este documento atenda às especificidades de cada 

localidade e, em contexto fronteiriço, seja pautado na interculturalidade, visto que as 

escolas em região de fronteira acabam tornando-se um espaço de encontro de 

múltiplas culturas e, portanto, deve ser um espaço de diálogo, de troca e de respeito 

às diferenças, em que todos aprendem a conviver. 

Contudo, para que isso aconteça o professor deve olhar o currículo de forma 

crítica, sempre pensando nele a partir de sua própria realidade e das necessidades 

reais de seus alunos, estabelecendo relações entre os saberes que são essenciais 

aos alunos e as experiências sociais e culturais dos mesmos. O professor não deve 

ser passivo, reprodutor, apenas aplicando as noções que lhe foi ensinado em cursos 

de formação. Daí a importância de que os cursos de formação docente não se 

reduzam a receituários, os futuros professores devem dominar competências 

necessárias para solucionar problemas que surgem na prática docente, ao mesmo 

tempo em que desenvolvem suas habilidades cognitivas, eles precisam ter uma 

postura crítica quanto ao que aprendem e ensinam. 

De acordo com Onofre (2017),o currículo que temos é instrumentalizador e 

conteudista, por isso cabe aos pedagogos/as, junto com toda a comunidade escolar, 

reinventá-lo, pois o currículo precisa fazer sentido para o aluno e para o professor, 

atendendo à demanda de formar o aluno em sua completude, nos aspectos sociais, 

cognitivos, afetivos e emocionais. 

 



 

737 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Brasil. Ministério de Integração Regional. Portaria nº 125 de 24 de março de 2014. 
Diário Oficial da União, Brasília, 24 mar. 2014. Disponível em: <em: 
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=45&data
=24/03/2014> Acesso em: 3 de outubro de 2020. 
 
CANDAU, Vera Maria Ferrão. Diferenças culturais, cotidiano escolar e práticas 
pedagógicas. Currículo sem fronteiras, v. 11, n. 2, p. 240-255, 2011. 
 
CANDAU, Vera Maria. Multiculturalismo e educação: desafios para a prática 
pedagógica. In.: MOREIRA, Antônio Flávio; CANDAU, Vera Maria. Multiculturalismo: 
diferenças culturais e práticas pedagógicas. 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
p.13-37. 
 
DUTRA, Maria Elena Aquino; GODOI, Rozana Vanessa Fagundes Valentim. 
Programa de Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF): um desafio para as escolas 
no município de Ponta Porã. Revista Educação, Psicologia e Interfaces, v. 3, n. 3, 
p. 35-47, 2019. 
 
FAKIR, Angela; NUCCI, Mateus. PRÁTICAS DOCENTES E A INFÂNCIA NA 
FRONTEIRA ENTRE BRASIL E PARAGUAI EM PONTA PORÃ E PEDRO JUAN 
CABALLERO. Encontrão da Educação Social, 2016. Disponível em: 
<http://www.ppe.uem.br/educacaosocial/trabalhos/eixo_3/pdf/3.28.pdf> Acesso em 
22 out. 2019. 
 
GONÇALVES, Jociane de Oliveira. et all. A realidade das escolas de fronteira: 
organização curricular e práticas pedagógicas. In: II CONGRESSO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO, 2015, Campina Grande. Anais II CONEDU. Campina Grande: Editora 
Realize, 2015. v. 1. p. 1. 
 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020. Disponível em: 
<www.ibge.gov.br> Acessado em: 03 de outubro de 2020.  
 
MACEDO, Elizabeth. Currículo como espaço-tempo de fronteira cultural. Revista 
Brasileira de Educação, v. 11, n. 32, p. 285-296, 2006. 
 
MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa; CANDAU, Vera Maria. Currículo, conhecimento e 
cultura. Indagações sobre currículo: currículo, conhecimento e cultura. Brasília: 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, p. 17-44, 2007. 
 
PEÑALONZO, Jacinto Ordóñez. La escuela, diferentes contextos culturales y culturas 
de frontera. Rev. Bras. Educ.,  Rio de Janeiro ,  n. 23, p. 149-155,  Aug.  2003 
.   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
24782003000200011&lng=en&nrm=iso>.  Acesso em: 03 de outubro de 2020. 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=45&data=24/03/2014
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=45&data=24/03/2014
http://www.ppe.uem.br/educacaosocial/trabalhos/eixo_3/pdf/3.28.pdf


 

738 

 

PEREIRA, Jacira Helena do Valle. A especificidade de formação de professores em 
Mato Grosso do Sul: limites e desafios no contexto da fronteira internacional. 
InterMeio: revista do Programa de Pós-Graduação em Educação, Campo Grande, 
MS, v.15, n.29, p.106-119, jan./jun. 2009 
 
PEREIRA, Jacira Helena do Valle. Educação na fronteira: o caso Ponta Porã (MS) e 
Pedro Juan Caballero (PY). Papéis: Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Estudos de Linguagens- UFMS, v. 18, n. 36, p. 93-106, 2014. 
 
PIZZANI, Luciana et al. A arte da pesquisa bibliográfica na busca do conhecimento. 
RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, v. 10, n. 2, 
p. 53-66, 2012. 
 
ROLDÃO, Maria do Céu; ALMEIDA, Sílvia. Gestão curricular. Ministério da 
Educação/Direção- Geral da Educação, Direção-Geral da Educação, 2018. 
 
SANTANA, Maria Luzia da Silva. Práticas pedagógicas na região de fronteira: uma 
olhar a partir de escolas de Ponta Porã. Educação (UFSM), v. 43, n. 1, p. 75-88, 2018. 
 
SANTOS, Adriana Regina; CASALI, Alípio Dias. Currículo e educação: origens, 
tendências e perspectivas na sociedade contemporânea. Olhar de Professor, v. 12, 
n. 2, 2010. 
 
SILVA, Paulo Alves. A integração regional por meio da educação intercultural charla. 
Youtube. 2019. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=7EVstquZ-
oo&feature=emb_title> Acesso em: 17 de julho de 2020. 
 
SILVA, Thomaz Tadeu da. Currículo: uma questão de saber, poder e identidade. In. 
SILVA, Thomas Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias 
do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 
 
VEIGA, V. P. A. Escola, currículo e ensino. In: VEIGA, V. P. A; CARDOSO, M. H. F. 
Escola fundamental: currículo e ensino. Campinas, SP: Papirus, 1991. p.77-95. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7EVstquZ-oo&amp;feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=7EVstquZ-oo&amp;feature=emb_title


 

739 

 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DE 

FRONTEIRA: PROPOSTA DE UM PARADIGMA SENTIPENSANTE 

 
Jorgelina Tallei286 

Laura Janaina Dias Amato287 

RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar o programa permanente de formação 
de professores denominado Pedagogia de Fronteiras, desenvolvido entre os anos 
2016 e 2019, para os professores da rede municipal de ensino da cidade de Foz de 
Iguaçu, Paraná, Brasil. A metodologia adotada baseia-se em uma perspectiva de 
pesquisa-ação participativa a partir do conceito do sociólogo colombiano Fals Borda. 
Os dados obtidos ao longo da pesquisa mostraram, por um lado que a lógica 
monocultural está presente nos espaços escolares e, por outro, que é possível 
planejar programas permanentes de formação de professores, considerando o 
contexto trinacional. Mostram ainda que ações articuladas entre a comunidade escolar 
e as universidades públicas, bem como as políticas locais, permitem o planejamento 
conjunto de políticas públicas de formação permanente de professores, considerando 
o contexto. As ações de formação do programa nos permitiram refletir sobre o 
sentimento da fronteira, estar na fronteira e pensar em uma educação na fronteira. 
Este estudo é baseado em conceitos teóricos de autores como Diniz Pereira, Julio, 
bell hooks, Freire, Paulo, Fals Borda Orlando, Catherine Walsh, entre outros. 
 
Palavras-chave: Política educacional; fronteira; formação permanente de 
professores. 
 
INTRODUCCIÓN 

 

En este artículo se describen las acciones del programa de formación 

permanente denominado Pedagogía de Frontera propuesto desde la Universidad 

Federal de Integración Latinoamericana (Unila). Para ello se analizan diferentes 

acciones llevadas a cabo por el programa en las escuelas de la red municipal de 

enseñanza primaria ( 1º a 5º año) desde el año 2016 hasta la actualidad (2019) con el 

objetivo de planificar una política educativa  de frontera en la ciudad de Foz de Iguazú 

- Paraná. 
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Nuestro interés por la temática se inicia en nuestra inserción como docentes e 

investigadoras de la UNILA al reflexionar sobre el contexto en el cual la universidad 

se insiere: la triple frontera, entre Brasil, Paraguay  y Argentina.  

Así, en el año 2016, se propone un programa de formación permanente para 

las docentes del municipio con temáticas que abarcan temas de diversidad y 

plurilingüismo, con el objetivo de discutir y problematizar los sujetos escolares 

situados en este contexto. En el año 2017, a partir del balance de las reflexiones con 

las docentes que participaron de la formación se realizó una  nueva propuesta de 

formación permanente y en el año 2018 y 2019 se sumaron otras acciones formativas: 

a) análisis demolingüística, y b) protocolo de atención a los/as estudiantes inmigrantes 

de la red de enseñanza; para estas acciones la Secretaría Municipal de Educación 

(SMED) fue una importante aliada, auxiliando en las actividades.  

Desde la afectividad y en diálogo con los estudios culturales nos permitimos 

pensar la frontera y en consecuencia las acciones del programa, como una nueva 

forma de (re)aprender(la) (WALSH, 2005) para (re)significarla, no desde la base de 

un paradigma epistémico eurocéntrico sino desde el margen, retomando conceptos 

transculturales y transfronterizos dando lugar a voces que permiten el encuentro con 

un “territorio otro” de nuevos saberes.  

  

CONTEXTO 

 

La ciudad de Foz de Iguazú, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística (IBGE) de 2017, tiene un área total de 617,71 km y se sitúa en lo que 

actualmente se define como la región de Alto Paraná. Además, registra cerca de 80288 

grupos étnicos, entre los cuales se encuentran: chinos/as, japoneses/as, 

paraguayos/as, argentinos/as, alemanes/as, italianos/as y la segunda mayor 

comunidad siriolibanesa de Brasil289.  Estas determinadas características también se 

demarcan en las escuelas municipales de la ciudad. Prueba de ello, son los datos 

 
288Datos de la Intendencia Municipal de Foz de Iguazú. Disponible en: 
<http://www.pmfi.pr.gov.br/turismo/%3Bjsessionid% 
3D74655f8fced39274db3e4138dcfb?idMenu=1695>.  (Fecha de consulta: 2 jun. 2018.) 
289 La mayor presencia de la comunidad siriolibanesa se registra en la ciudad de São Paulo, según 
datos del IBGE. 

http://www.pmfi.pr.gov.br/turismo/%3Bjsessionid%25%203D74655f8fced39274db3e4138dcfb?idMenu=1695
http://www.pmfi.pr.gov.br/turismo/%3Bjsessionid%25%203D74655f8fced39274db3e4138dcfb?idMenu=1695
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recogidos en mayo de 2017 por los participantes investigadores del programa 

Pedagogía de Frontera, en las cincuenta escuelas de la red municipal, trescientos 

cincuenta y cinco estudiantes matriculados en la enseñanza primaria son de: 

Argentina, Paraguay, Perú, México, España, entre los países más destacados, 

configurando un ambiente plural y multilingüe. 

Entre marzo y julio del año 2019 el grupo de investigación actualizó esos datos 

mediante un levantamiento demolingüistico290 y los datos arrojaron un número de 

mayor de estudiantes de diversas nacionalidades que estudian, en la actualidad, en 

la red de enseñanza municipal primaria. Entre las nacionalidades se destacan: 

paraguayos/as, argentinos/as, y venezolanos/as. Éstos últimos, especialmente, en la 

condición de refugiados.  

Ante esta realidad, surge la pregunta que estructura la investigación y el 

presente artículo: ¿qué propuestas de formación docente permanente son posibles 

para trabajar el contexto diverso y multilingüe presente en las escuelas de frontera?  

Para responder el interrogante, durante 2016 y hasta la actualidad dividimos la tarea 

en diversas acciones: en un primer momento realizamos un análisis documental; 

analizamos el documento principal de la SMED: el Plan de Educación 2015/2025 y el 

currículo del municipio con el objetivo de identificar propuestas de trabajo para y por 

la frontera. El segundo momento de análisis se refiere a la aplicación de análisis 

demolingüistico tanto en 2016 con un análisis simples y en 2019 con mayores detalles, 

a fin de identificar los sujetos que estudian en la red municipal y un tercer momento 

de planificación de formación permanente docente, con el objetivo de trabajar en 

conjunto con las docentes de la red municipal, temáticas sobre el contexto migratorio 

y fronterizo. Al término de mencionados estudios, y en base al análisis de todos ellos, 

proponemos un paradigma sentipensante para la formación docente permanente en 

América Latina.  

 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 
290 Los datos se obtuvieron mediante presentación formal (oficio) para la Secretaría de Educación 
Municipal de Foz de Iguazú, entendiendo que era fundamental conocer la situación para la planificación 
y puesta en marcha del programa de formación docente del año 2018. Por otro lado, es importante 
resaltar que la SMED no disponía de estos datos hasta el momento. Este número puede variar de 
acuerdo con los registros de las secretarías de cada escuela. 
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Los diferentes programas de formación docente permanente para las docentes 

del municipio se ofrecen por intermediación del Núcleo de Tecnología Municipal 

(NTM), en colaboración con las Universidades de la ciudad, tanto públicas como 

privadas. Según informaciones de la SMED en 2018 hubo un total de 17.255 mil 

inscritos en todas las acciones ofrecidas, en un total de 157 acciones. Los programas 

de formación docente permanente son ofertados, generalmente, en formato de 

talleres. Las temáticas son diversas, pero pocas enfocan la realidad del contexto 

fronterizo. Las temáticas y problemáticas diversas de la educación municipal se 

encuentran enunciadas en el Plan de Educación Municipal. En mencionado 

documento un primer análisis constata que los conceptos sobre interculturalidad se 

direccionan a la reflexión sobre formación para docentes indígenas, o una educación 

“especial”, así expresa en el documento, o sea, voltado para Ley nº 11.645. 

Entre los objetivos, el Plan Municipal de Educación 2015/2025 enuncia: “III - 

superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e 

na erradicação de toda as formas de discriminação”. De esta forma, prevé, aunque de 

forma breve, el combate a toda forma de discriminación, o que a nosso entender incluí 

a linguística e cultural. Sería interesante que el documento amplíe los conceptos del 

entendimiento de “todas formas de discriminação”.  

Entre sus metas, se emite en el documento: 

 
 

Garantir, por meio de formação dos gestores das instituições municipais de 
ensino que sejam contemplados os temas: exercício de cidadania, de respeito 
aos direitos humanos e à diversidade sociocultural, bem como a gestão do 
espaço físico da escola, aprimorando a eficiência no uso dos recursos e 

diminuindo o desperdício de água, energia, materiais e alimentos. 
8) Minimizar as desigualdades e discriminações existentes no cotidiano 
escolar e despertar o respeito a diversidade embasados nos princípios dos 

Direitos Humanos.  
8.11) Criar um projeto anual em parceria com a Secretaria Municipal da 
Educação, para trabalhar os temas referentes à diversidade no período do 
ano letivo na Rede Municipal de ensino em parceria com universidades do 

Município.  
8.12) Promover encontros, fóruns, debates que possibilitem a revisão dos 
conteúdos necessários para abordagem do tema “Educação em Direitos 

Humanos”. 
8.14) Produzir material didático pedagógico sobre diversidade cultural, 
desigualdade e discriminação que apoie os professores nas atividades 

cotidianas em sala de aula. 
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8.15) Acompanhamento cotidiano das relações entre estudantes, para 
erradicar todas as formas de discriminação. (SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE FOZ DE IGUAÇU, PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

2015, p. 4). 
 
 

De modo general, las propuestas que atingen a la temática sobre la diversidad 

se encuentran enunciadas, sin embargo no hacen referencia al contexto fronterizo y 

tampoco amplían de manera concreta posibles planificaciones hacia una política de 

educación fronteriza. Si observamos, la elección del concepto de diversidad, refiere 

de manera abarcativa  sin especificar las características de la frontera trinacional. Por 

otro lado, se especifica la importancia de trabajos y proyectos en estrecha asociación 

con las universidades locales, como también se asocia la temática de discriminación 

al área de los derechos humanos. No obstante, el documento no refiere de manera 

específica a una educación para las fronteras y tampoco se observa un tratamiento 

de la realidad de la red municipal en lo relativo a la  cuestión interculturalidad y 

plurilingüe. 

 

CURRÍCULO DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL OESTE DE PARANÁ 

(AMOP) 

 

El currículo básico para las escuelas públicas municipales de educación infantil 

y enseñanza primaria se nortea en base al currículo de la asociación de los municipios 

del oeste de Paraná (AMOP). Esta asociación, creada en 1969 tiene como: “finalidade 

de promover o desenvolvimento econômico, social e administrativo dos municípios de 

sua área de abrangência, através da ampliação e do fortalecimento da capacidade 

administrativa e da promoção de instrumentos de cooperação entre os municípios e 

com os governos federal e estadual. (AMOP, 2019)”. 

En este sentido, fue propuesto un currículo específico para la región con la 

intención de comprender los desafíos del proceso de desarrollo de la región y crear 

una identidad histórica. En 2019 la propuesta curricular pasó por una consulta pública 

que culminó en el mes de diciembre del mismo año. 

El currículo de la AMOP se pauta en los principios teóricos del materialismo histórico 

dialéctico, de la psicología histórico cultural y de la pedagogía histórica crítica y sirve 
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como directriz para los municipios que lo adoptan, es de destacarse que el currículo 

puede ser adaptado a las necesidades locales. 

La mayor parte de los municipios que integran la denominada faixa de fronteira, 

según datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IGBE291), de la provincia 

de Paraná, siguen el currículo de la AMOP, en mayor o menor medida, sin embargo 

no fue posible observar en el documento alguna mención sobre la realidad específica 

de la región. En una rápida búsqueda del documento, del año 2014, observamos que 

el término fronteira se menciona en dos oportunidades, siendo que es referenciado en 

los contenidos de matemática y geografía y no es considerado de manera global a los 

contenidos. Ya en la versión del documento para el año 2020292, luego de la consulta 

pública, el término fronteira se repite treinta y tres veces (33) y no está restricto apenas 

a determinados contenidos, sino que también aborda cuestiones históricas de la 

región. De cierta forma, la consulta pública demostró la importancia de trabajar desde 

el contexto global hacia lo local y regional, incorporando en el documento un análisis 

más detallado del contexto escolar de frontera. 

 

Análisis demolingüístico 

 

Conforme el documento norteador para estudiantes inmigrantes de la red 

municipal (en impresión), elaborado por investigadores/as de la UNILA y partícipes del 

programa Pedagogía de Frontera, el análisis demolinguistico refiere a: 

 
 

A demolinguística ou demografia linguística tem como finalidade mensurar a 
magnitude dos grupos linguísticos em territórios e momentos determinados 
[...]. Cabe ressaltar ainda que os resultados obtidos através do cruzamento 
de variáveis sociolinguísticas e demográficas (delimitações territoriais, idade, 
origem geográfica, nível de escolarização, etc.), além de permitir a divulgação 
de informações relevantes a respeito do grau de aquisição e usos das 
diferentes línguas presentes na comunidade, possibilita, do ponto de vista da 
gestão educativa, avaliar, aprimorar e propor políticas linguísticas que 

 
291 Según informaciones del IGBE: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-
territorio/estrutura-territorial/24073-municipios-da-faixa-de-fronteira.html?=&t=downloads Fecha de 
consulta: 23 de dic. 2019 
292 La versión para el año 2020 puede consultarse aquí: http://educacao.amop.org.br/detalhe-da-
materia/info/proposta-pedagogica-curricular-ensino-fundamental-anos-iniciais-rede-publica-municipal-
--amop/16411 Fecha de consulta: 20 de dic. 2019 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/24073-municipios-da-faixa-de-fronteira.html?=&t=downloads
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/24073-municipios-da-faixa-de-fronteira.html?=&t=downloads
http://educacao.amop.org.br/detalhe-da-materia/info/proposta-pedagogica-curricular-ensino-fundamental-anos-iniciais-rede-publica-municipal---amop/16411
http://educacao.amop.org.br/detalhe-da-materia/info/proposta-pedagogica-curricular-ensino-fundamental-anos-iniciais-rede-publica-municipal---amop/16411
http://educacao.amop.org.br/detalhe-da-materia/info/proposta-pedagogica-curricular-ensino-fundamental-anos-iniciais-rede-publica-municipal---amop/16411
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garantam o direito à educação, criando condições efetivas de acesso, 
permanência e sucesso escolar. 

 
 

Teniendo en cuenta este significado y la estadística determinada por el análisis 

de 2019, solicitamos a SMED una actualización del número de niños/as 

internacionales293 regularmente matriculados/as en las escuelas. Asimismo, 

realizamos un análisis del número de docentes de la red que tiene formación en 

licenciatura o cursos de lengua castellana e inglesa, entre otras informaciones. Para 

responder las preguntas, los/as secretarios de cada escuela municipal, en un total de 

cincuenta, completaron un formulario de googledocs en el cual se les preguntaban 

datos básicos: identificación de los estudiantes; nacionalidad de inscripción; 

nacionalidad de los padres o tutores, entre otros.  

Según los datos recogidos, fue posible observar un aumento de casi cien 

alumnos/as matriculados/as teniendo en cuenta el levantamiento realizado en el año 

2017. Es de destacar que la mayor parte de estudiantes está matriculado en fase de 

alfabetización, o sea, en los primeros tres años de enseñanza primaria. 

Otro dato de suma importancia es que en el primer levantamiento (2017) los datos 

arrojaron un número menor de niños/as venezolanos/as, siendo que el número 

aumentó considerablemente en el segundo levantamiento (2019). Tanto los/as 

estudiantes paraguayos/as, y argentinos/as continúan en mayor número.  

Se observa así que el flujo fronterizo es marcante en la ciudad y que la 

presencia de estudiantes de un lado y otro de la frontera es constante.  

Entre otro dato de interés, observamos que las escuelas tienen ya profesionales 

formados tanto en la lengua castellana como en la inglesa, o sea, capaces de ofertar 

materias en esas lenguas, ya sea por medio de implementación de las lenguas en el 

currículo del municipio, o ya sea, ante la posibilidad de planificar contenidos 

intersidiplincares y plurilingües para los/as estudiantes teniendo en cuenta el derecho 

a educación de todos los sujetos que frecuentan la escuela. 

 

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA PEDAGOGÍA DE FRONTERA 

 
293 Usamos la denominación “niños/as internacionales” para aquellos/as que no poseen la nacionalidad 
brasilera, y optamos por no reproducir binarios. 
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A partir de los datos presentados en los documentos y el análisis 

demolingüístico, así como la necesidad  permanente de discutir la región a partir de 

problemáticas levantadas por las propias docentes del municipio en diversos 

momentos del programa, decidimos planificar un programa de formación de carácter 

permanente considerando el contexto trifronterizo. 

Esta planificación fue colaborativa y conjunta con diversos sujetos de la red 

municipal, y de instituciones locales, y tuvo como base la aplicación de la metodología 

investigativa acción participativa desde el concepto del sociólogo colombiano Fals 

Borda (1986). La elección de la metodología se debió al hecho de entender que las 

diferentes acciones de formación permanente producen un impacto en la red 

municipal en tanto organismo público que ejecuta políticas públicas educativas en el 

ámbito del municipio. De esta forma, seguimos lo propuesto por Baldissera (2001) al 

justificar que una investigación acción participativa se puede calificar como tal cuando 

realmente hay una acción por parte de las personas que forman parte del proceso, 

por ejemplo, a partir de un proyecto con vistas a cambiar una acción o un pensamiento 

colectivo y tiene como base proponer cambios para constituir lo que se denomina una 

educación libertadora (FREIRE, 1967).  

A continuación, se presentan los pasos seguidos para la planificación del 

programa de formación desde 2016, basándonos en lo propuestos por Egg (1990), 

para este tipo de metodología. 
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Tabla n° 1 - Pasos para la metodología acción participativa 

Definir los 
propósitos 

Proponer un programa de formación docente permanente que considere el 
contexto de las docentes en la frontera a fin de sensibilizarse a las cuestiones 
centrales presentes en el espacio escolar fronterizo. 

Organización 
de la acción 

2016: Implementación del Programa de formación docente permanente. 

Formación de sensibilización en las escuelas 

Análisis de documentos oficiales (plan municipal de educación; currículo de las 
escuelas de la red municipal de Foz de Iguazú, entre otros) 

2017: realización de ciclo de debates, talleres y debates abiertos a la comunidad 
escolar. 

2018: análisis de los datos; presentación de proyectos de extensión vinculados a 
la UNILA que atendieran la demanda docente de la red municipal, y planeamiento 
de acciones, como: 

- Programa de formación docente de carácter permanente con temáticas 
pensadas para la región trinacional. 

- Programa de acogida para las familias de estudiantes considerados 
refugiados/inmigrantes con la participación de la SMED, directoras, grupos 
de barrios, y Secretaria de Asistencia Municipal. 

- Implementación de enseñanza de lenguas adicionales en las escuelas de 
la red municipal de Foz de Iguazú. 

- Oferta de cursos de lenguas (español/inglés)294 en los barrios próximos a 
las escuelas más afectadas con la presencia de estudiantes inmigrantes. 

2019: nueva análisis demolingüística.  

Oferta del programa de formación docente para la acogida de estudiantes 
inmigrantes 

Oferta de cursos de español e ingles na red municipal. 

Elaboración de protocolo de recepción para estudiantes migrantes. 

Destinatarios 
o 

beneficiarios 

 
Docentes de la red municipal de enseñanza básica/infantil de Foz de Iguazú. 
Docentes formadoras. 
Familia de estudiantes.  
Refugiados/inmigrantes/migrantes. 
Comunidad/organizaciones de barrio (oferta de cursos de lenguas). 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

UNA FORMACIÓN DOCENTE PERMANENTE DESDE EL PARADIGMA 

SENTIPENSANTE 

 

 
294Con futura implementación de la enseñanza del guaraní en los barrios de las escuelas. Estos 
cursos se iniciarán en agosto de 2020. 
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Para entender, entonces, la organización de la metodología y la planificación 

del programa, reflexionamos sobre el concepto de formación docente, primero de una 

forma general para luego detenernos en lo particular.  

A lo largo de los años, el concepto de formación se empleó en la literatura 

especializada con diversos significados: capacitación, desarrollo profesional, 

formación continuada, formación permanente, formación en servicio, entre otros. Gatti 

(2008) recuerda que a lo largo de los últimos diez años el número de oferta de 

formación permanente creció considerablemente ya sea en cursos de extensión, 

programas, u oferta de diversos cursos en la modalidad virtual. Para la autora (2008, 

p. 58), “a educação continuada foi colocada como aprofundamento e avanço nas 

formações dos profissionais. Incorporou-se essa necessidade também aos setores 

profissionais da educação, o que exigiu o desenvolvimento de políticas nacionais ou 

regionais em resposta a problemas característicos de nosso sistema educacional”. 

Chamon (2014) afirma que el sentido general de la terminología formación es muy 

antiguo y designa un producto y un proceso; ya el sentido pedagógico es más reciente 

y comienza a ser corriente en la década del 50; sin embargo, es en los años 60 cuando 

la palabra adquiere el significado por la cual la conocemos en la actualidad.  

De la misma manera, conforme señalan Bazán y González (2008), la formación 

docente derivó de un modelo de aprendizaje que prioriza la transmisión de contenidos 

por disciplinas, lo que determinó que la formación y en especial la formación 

permanente también reprodujese este modelo. Según estos autores, surge en los 

años 70 y 80 un cambio en el paradigma de los modelos de formación docente con 

propuestas que introducen mudanzas como la mayor colaboración y participación en 

los programas de formación por parte de los y las docentes, ahora considerados como 

facilitadores en el diseño de currículos y no apenas como meros técnicos/as.  

Cachapuz (2003) afirma que uno de los tantos legados que el último siglo nos 

dejó en relación a la formación docente permanente se refiere a tres perspectivas, 

siendo el constructivismo, la reflexión y la interacción con la comunidad. Para el autor: 

 
 
O traço essencial da mudança de que precisamos passa por uma lógica de 
formação contínua centrada no complemento de saberes proporcionados 
pela formação inicial (isto é, o que ficou pelo caminho ou se tornou obsoleto) 
- frequentemente levada a cabo com base em iniciativas avulsas e não 
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poucas vezes servindo mais os interesses das instituições de formação do 
que os professores a quem ela se dirige - para uma lógica de aprendizagem 
ao longo da vida articulando harmoniosamente saberes académicos e 
epistemologias das práticas dos professores, lógica essa implicando 
necessariamente uma visão sistémica da formação (CACHAPUZ, 2003, p. 
453). 

 
 

Desde este principio decimos pensar el programa de formación, ya que 

entendemos que el autor al referirse a una visión sistémica de la formación tiene en 

cuenta los saberes docentes, las políticas educativas, la formación inicial, y la gestión, 

desde una visión que envuelva los saberes docentes. Este concepto se enlaza con la 

propuesta de racionalidad crítica, propuesta por Diniz-Pereira (2011, p. 27). El autor 

al referirse a la formación inicial describe tres modelos que se basan en la propuesta 

de una racionalidad crítica: “el modelo socio-constructivista; el modelo emancipador o 

transgresor y el modelo ecológico crítico”. Modelos que, de cierta forma, están 

asociados a la concepción freireana:  

 
 

O que me interessa agora, repito, é alinhar e discutir alguns saberes 
fundamentais à prática educativo-crítica ou progressista e que, por isso 
mesmo, devem ser conteúdos obrigatórios à organização programática da 
formação docente. Conteúdos cuja compreensão, tão clara e tão lúcida 
quanto possível, deve ser elaborada na prática formadora. É preciso, 
sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o formando, 
desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como 
sujeito também da produção do saber, se convença definitivamente de que 
ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
produção ou a sua construção (FREIRE, 1996, p. 12). 

 
 

En igual sentido, el modelo emancipador discutido por bell hooks (2013) pauta 

una educación basada en prácticas interculturales que se propongan des/construir 

padrones y sistemas, así como trabajar con la perspectiva de comunidades de 

aprendizajes. Esta concepción está unida a la propuesta de Fals Borda (1986) al 

pensar la acción participativa desde el carácter social de transformación del territorio, 

y se enmarca en la metodología adoptada por el programa pedagogía de frontera.  

Para el sociólogo colombiano, esta condición se relaciona con la  

 
 

[…] la relación participativa de sujeto/sujeto obviamente rompe las relaciones 
de subordinación, explotación, opresión y manipulación que aparecen en 
nuestras sociedades en muchos aspectos de la vida cotidiana […] la familia 
(machismo, paternalismo), la educación (magister dixit), la medicina 
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(enfermo-cliente), la economía (el trabajador-máquina) y, por supuesto, 
también a la política. En este caso, se rompen las tradicionales relaciones 
impositivas del caudillo (gamonal, coronel, cacique) sobre su cauda, las de 
las maquinarias de los dirigentes sobre los dirigidos, y también los 
mecanismos de imposición de vanguardias soberbias sobre las bases a las 
que han considerado como masas moldeables, a las que llevan el monopolio 
sectario de su verdad (FALS BORDA, 1986, p. 11). 

 
 

Son prácticas que el autor denomina como sentipensantes, aquellas que saben 

conjugar la razón con el corazón. Al pensar en prácticas sentipensantes entendemos 

que las culturas siempre son dinámicas y que en el espacio escolar surgen nuevas 

estrategias de sentido que desafían la lógica monocultural y la hegemonía de la cultura 

dominante.   

Para Rodríguez de Araújo, Vanessa (2017: 7): 

 
 

É primordial o resgate, no âmbito educacional, de sentimentos, valorização e 
afetividade, a partir da inovação nos métodos de ensino que capacitam os 
alunos para o processo de consciência de si mesmo, principalmente no que 
se refere à compreensão das identidades étnico raciais. O entendimento 
sobre as dimensões identitárias deve considerar não só a diversidade 
sociocultural a qual caracteriza os grupos e povos, como também a 
consciência sobre as diversidades subjetivas. 

 
 

En las diversas acciones formativas realizadas desde 2016, se debatieron 

conceptos de importancia para planificar una política educativa de frontera, entre ellos 

se destacaron la relación de una práctica reflexiva en la formación permanente 

docente, una escucha atenta desde la llegada del estudiante hasta un diálogo efectivo 

con la SMED, y la necesidad de conocimiento de la cultura de todos los estudiantes. 

La posibilidad de crear espacios sensibles a las realidades del contexto atravesados 

por la empatía cultural y la recepción inicial a través del afecto se significa en una 

sociedad que a pesar de multicultural se configura desde el sistema excluyente. Las 

prácticas sentipensantes pueden ser pensadas determinando las estrategias 

formativas en los programas de formación docente de carácter permanente. 

 

CONCLUSIONES (INCONCLUSAS)  
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El trabajo realizado durante 2016 nos permitió observar y reflexionar que el 

municipio debe realizar la memoria histórica de sus estudiantes inmigrantes, 

reconociéndolos/as como personas con plenos derechos, otorgándoles voz en sus 

políticas públicas educativas. Los programas de formación docente permanente 

deben posibilitar una reflexión desde la condición de docentes fronterizas en 

interrelación con los procesos históricos, sociales y culturales del territorio desde el 

lugar afectivo que la frontera también ocupa.  

En segundo lugar, debe considerase un lugar transcultural/entre lugar, que 

posibilite el reconocimiento de la interculturalidad desde el lugar de frontera, diferente 

de otros procesos interculturales y que además se corresponda de forma singular con 

las realidades de cada frontera. Las docentes contemplan la posibilidad de nuevos 

sentidos a partir del contacto de las culturas, a partir del diálogo y la solidaridad, 

reconociendo además las asimetrías presentes en las relaciones de poder. 

En el año de 2019 caminamos hacia la planificación e implementación de lenguas en 

las escuelas municipales, sin embargo aún nos enfrentamos con diversas resistencias 

que provienen de paradigmas entre lenguas consideradas de prestigio, como el inglés, 

y lenguas minorizadas, como el guaraní y también el español, a pesar de ser/estar en 

la frontera. 

La ciudad de Foz de Iguazú es multicultural y diversa pero aún debe avanzar por el 

camino hacia una ciudad transcultural. En este sentido, tal vez, un camino posible para 

la formación docente permanente en la frontera sea partir de una pedagogía 

sentipensante, esto es, en la sensibilización de los problemas cotidianos que 

enfrentan las docentes que actúan en la frontera por medio de la empatía y la 

solidaridad, en el equilibrio de la razón y el corazón en la construcción crítica del 

pensamiento hacia el camino de una educación transformadora. 
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 
Nayara do Nascimento295 

Tamara Cardoso André296297 

 
Resumo: 
Este artigo analisa a importância da educação intercultural na formação de 
professores, pressupondo que o desafio de ensinar para a diversidade exige 
conhecimento científico e capacitação profissional. Trata de tema importante para a 
formação continuada de professores, marcada pela falta de investimentos por parte 
dos governantes em políticas públicas que reconheçam a diversidade de público 
dentro das salas de aula. Nesse contexto, é preciso que os educadores como um todo 
tenham consciência de seu papel como facilitadores do conhecimento e, no que tange 
à convivência e tenham o olhar voltado para as diferenças culturais, ao invés de 
exclusivamente para uma única cultura. Diante disso, este texto apresenta reflexão 
acerca da educação intercultural nas escolas, que promova o conhecimento, a 
reciprocidade e o diálogo entre as diferentes culturas, a fim de propiciar a troca de 
experiências entre professores e alunos e o enriquecimento mútuo.  
 
Palavras-Chave: Educação intercultural; escola; docentes e alunos.  
 
INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, atualmente, a diversidade sociocultural concentra-se nos diferentes 

povos e expressa-se pela presença de mais de 220 povos distintos, que vivem em 

praticamente todos os Estados da Federação, segundo a estimativa realizada pelo 

Fundo Nacional do Índios (FUNAI). Segundo a pesquisa, existem 305 etnias 

diferentes, o que confirma que o Brasil apresenta uma diversidade intercultural, como 

mostra Collier (1995):  

 
 
Cuando se encuentran personas com diferentes identidad, la comunicación 
entre ellas hasta derechos punto es intercultural. Una comunicación efectiva 
ocurre cuando ambos partícipes sienten que existe un entendimento. 
(COLLIER, 1995, p. 164). 
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Na região da tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina, concentra-se uma 

variedade de grupos étnicos; realidade que está presente nas salas de aula da cidade, 

o que se torna um desafio para o docente, principalmente aquele profissional que não 

recebeu uma formação voltada para a compreensão da diversidade cultural.  

Segundo Fagundes (2018), a interculturalidade é o encontro entre o mundo do 

professor e o mundo do aluno nos espaços escolares, ambos os mundos marcados 

por diferentes vivências, experiências e conhecimentos. 

Considerando a exemplificação acima, surge a necessidade de analisar, a partir 

dos pressupostos teóricos que abordam a temática da educação intercultural, a 

importância de investir na capacitação profissional docente e de fomentar políticas 

públicas que amparem o trabalho intercultural no ambiente escolar.  

Educar para interculturalidade não é uma tarefa fácil. Inúmeros são os 

obstáculos, como afirma Schatter, (2009, p. 4), “é importante estabelecer a 

interculturalidade relacionando nossa cultura com a cultura do outro, ou seja, 

compreender outra cultura requer relacioná-la com sua própria’’.  

Compreender a importância da educação intercultural nas escolas é também 

poder repensar as formas de ensinar. O sistema educativo exige ainda muita 

transformação, tanto nos aspectos estruturais quanto pedagógicos, que envolvem os 

gestores, professores e políticas públicas que realmente garantam a organização 

escolar. As diferenças culturais fazem parte da escola como integrante das relações 

interpessoais e das práticas pedagógicas. e é nesse caminho que se devem repensar 

as ações educativas.  

Frente a essa configuração, o presente artigo limita-se à investigação 

delineada: Uma abordagem qualitativa/interpretativista se mostra adequada, pois 

“consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade 

ao mundo, de forma a possibilitar análises críticas e reflexivas’’ (DENZIN E LINCOLN, 

2006, p. 17). Entendemos, portanto, que a concepção da interculturalidade dentro das 

escolas remete-nos à presença de duas ou mais culturas que, de alguma forma, estão 

interligadas.  

 

COMPREENDENDO A INTERCULTURALIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR  
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A escola, na contemporaneidade, tem passado por diversas transformações 

em um curto espaço de tempo e, com essas modificações, a sociedade tem sido 

marcada por combates no que diz a respeito à desigualdade social, haja vista que o 

primeiro espaço em que ocorrem essas transformações é o ambiente escolar.  

Considerando a importância de uma educação intercultural bilíngue, observa-

se a necessidade de um preparo de todos os envolvidos para que a educação seja 

efetiva e de qualidade, preservando a diversidade cultural, enquanto mantém a 

valorização do professor, visto que: 

 
 

A educação intercultural não pode ser reduzida a algumas situações e/ou 
atividades realizadas em momentos específicos, nem focalizar sua atenção 
exclusivamente em determinados grupos sociais (CANDAU, 2011, p. 250).   

 
 

A autora trouxe um olhar atento sobre as dimensões do processo educativo nos 

diferentes âmbitos em que ele desenvolve. O maior desafio presente na diversidade 

linguística é a adaptação do professor, que precisa conviver, aprender e aprimorar o 

seu conhecimento por meio de formação continuada. 

Pensar nas ações pedagógicas vai muito além de repensar sobre os projetos 

políticos pedagógicos (PPP) das instituições. Antes disso é necessário modificar os 

discursos políticos. Segundo Candau (2009), as ações tomadas devem permitir o 

aprendizado dos sujeitos considerando suas singularidades, grupos e sociedades de 

pertencimento, promovendo o respeito e a valorização das diversidades culturais.   

Outra perspectiva de interculturalidade é apresentada por Shlatter (2009), que 

aborda a questão do aprender a compreender outra cultura por meio do viés da 

relação com a sua própria cultura.  

Em um outro sentido, ainda, Jorgelina Tallei e Wagner Barros Teixeira (2020) 

afirmam que a interculturalidade é um espaço único multicultural e multiétnico, que se 

classifica pela língua, etnia, nacionalidade, religião, entre outros aspectos, resultando 

no que se chama de cultura. 

Em relação ao ensino intercultural na escola, é preciso construir um currículo 

inclusivo e que desenvolva as habilidades de crítica e de ação social: ‘’La pedagogía 

intercultural proclama la necesidad de diversificar todas y cada una de las áreas de 
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conocimiento para incluir ‘’ temáticas’’ tanto como ‘’habilidades’’ interculturales’’. 

(RODRÍGUEZ, 1995, p.196) 

Estendendo as discussões aqui propostas, percebe-se que há uma crescente 

demanda de alunos oriundos dos países fronteiriços para as escolas. Esse cenário 

amplia a urgência de implementar uma abordagem que possibilite compreender sobre 

a diversidade cultural.  

Refletir sobre a importância da educação intercultural nas escolas, é ponderar 

que os alunos estrangeiros contribuem ativamente no processo de construção dessa 

instituição nos aspectos que envolvem a identidade, a etnia e a cultura: 

 
 
A escola por si só não dará conta de enfrentar esses desafios e realizar seu 
papel, se ela não contar com meios para esse fim, ou seja, mecanismos que 
possibilitem e contribuam para a realização dos objetivos no sentido de dirimir 
as diferenças (CANDAU 2011, p.253). 

 
 

 Ensinar para a diversidade é um dos grandes desafios nas escolas localizadas 

nas regiões de fronteira. A educação para a diversidade, segundo Candau (2011), é 

tarefa de competência não apenas dos agentes que atuam dentro das escolas, mas 

do poder público também, que deve subsidiar instituições com mecanismos que 

possibilitem a realização de um trabalho que minimize os conflitos oriundos das 

diferenças culturais.  

A interculturalidade deve ser pensada como um processo de reconstrução, 

diálogo e aprendizagem sobre as culturas presentes no ambiente escolar e ter como 

princípios orientadores o respeito e a igualdade, para que seja possível a construção 

de uma educação democrática e justa. Sendo assim, acredita-se que seja urgente a 

necessidade de reforma do sistema educativo, principalmente nas regiões fronteiriças; 

reforma essa que deve contar com a inclusão de conteúdos que valorizem a cultura.  

 

OS DESAFIOS DA ESCOLA E DOS DOCENTES NA EDUCAÇÃO 

INTERCULTURAL  

 

A formação continuada do docente é de extrema importância para o 

desenvolvimento integral do docente para atuar na sala de aula. Aqui, acredita-se, ou 
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melhor, tem-se como hipótese, que os docentes na região de fronteira sentem 

dificuldades em trabalhar com os alunos oriundos da região da tríplice fronteira. A 

escola precisa pensar numa educação intercultural que abarque as  experiências 

humanas,  a partir de modos culturais diversos oriundos de um  universo histórico e 

social mais amplo, Em outras perspectivas, trata-se de compreender que as 

identidades não são puras e que existe a necessidade de se compreender as 

diferenças dentro das diferenças.  

É preciso valorizar a formação docente. Para Tardif (2002), a relação dos 

docentes com os saberes não é restrita a uma função de transmissão de 

conhecimentos já constituídos, ou seja, a prática docente integra diferentes saberes, 

mantendo diferentes relações com eles. 

Compreende-se que entre as atividades dos professores está a convivência em 

um espaço prático e construtivo de transformação e de mobilização de saberes. 

Quando se trata do trabalho docente com o público da diversidade, os saberes e as 

práticas tornam-se mais desafiadores. Tardiff e Lessard (2011) destacam que o 

trabalho docente é um conceito que envolve a execução de tarefas pré-estabelecidas, 

além de outras que ocorrem no cotidiano escolar sem que estivessem previstas, por 

meio de relações interpessoais entre professores, alunos e outros atores da escola.  

O trabalho docente é interativo, ou seja, o aluno estabelece comunicação e 

aprendizagem através do professor e, consequentemente, quando não há relação 

entre o primeiro e o segundo, as dificuldades de aprendizagem do aluno estrangeiro 

serão mais acentuadas.  

A capacitação profissional docente melhora a qualidade de ensino, pois a busca 

pelo conhecimento parte, também, do professor. Dentre as definições sobre as 

diversas maneiras de melhor ensinar, pode-se entender que uma delas é “agir na 

classe e na escola em função da aprendizagem e da socialização’’ (TARDIFF; 

LESSARD, 2011, p. 49). 

É preciso repensar o modo de fazer uma educação diferenciada e, para que 

isso aconteça, é necessário investir na capacitação profissional do docente, pois 

muitos deles estão alheios à diversidade cultural que está presente na sala de aula. 

Um exemplo disso é o fato de que, por muitas vezes, o aluno pertencente a outra etnia 
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produz um texto em sua língua materna, e por falta de conhecimento da escola e dos 

docentes, a produção do educando é considerada inapropriada segundo as normas 

estabelecidas. Esse tipo de comportamento afasta-se da pressupostos de uma 

educação intercultural. 

 Segundo Candau (2008), o desafio da escola atual é justamente promover uma 

educação com práticas educativas em que a questão da diferença e dos 

multiculturalismos se façam cada vez mais presentes. Em outras palavras, a escola é 

um espaço de cruzamento de culturas, fluido e complexo, atravessado por tensões e 

conflitos.  

No contexto escolar as preocupações vêm se acentuando entre os professores 

e professoras, assim como entre os alunos e alunas, e esse contexto exige que 

percebamos a questão da crise atual da escola, sem tentar reduzir a interpretação dos 

seus problemas a explicações pautadas apenas na inadequação de métodos e 

técnicas, na introdução das novas tecnologias da informação e da comunicação de 

forma intensiva, ou, ainda no ajuste da escola à lógica do mercado.  

Faz-se necessária políticas públicas de educação para a construção efetiva de 

condições de formação docente e de realização de propostas e projetos pedagógicos, 

em âmbito nacional e local. Os desafios se tornaram ainda maiores, tanto nas 

capacitações profissionais dos professores já atuantes em sala de aula, quanto nas 

dos futuros formandos das universidades. 

A escola, enquanto instituição social, precisa adequar-se às especificidades do 

seu público, reformulando os seus currículos de forma que possa atender sua 

demanda.  

Existem algumas políticas que apontam para a interculturalidade, porém ainda 

são insuficientes, embora importantes. Nesse sentido, a Lei n.º 11.645/08 contribuiu 

para a inserção de componentes curriculares importantes para a promoção da 

interculturalidade, ao tornar obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-brasileira 

e Indígena na educação básica. Mas só a lei não adianta, é preciso efetivá-la, 

propiciando formação de professores para o trabalho intercultural e para o ensino da 

Cultural Afro-brasileira.  
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O preparo docente é importante para que a diversidade cultural seja 

considerada, bem como que as práticas pedagógicas culturais sejam realmente 

efetivadas no cotidiano escolar. Essa mudança precisa ser acompanhada de 

condições concretas de financiamento, produção de material, aquisição de acervo 

bibliográfico, consultorias, assessorias, entre outros. Quando se trata de formação 

docente é necessário um tratamento interligado de informações para todas as 

especificidades contemplando em todas as disciplinas pedagógicas.   

É essencial a formação de professores para interculturalidade, com objetivo de 

aprimorar o conhecimento relacionado às atividades voltadas para a 

interculturalidade, ou seja, o docente não atua sempre sozinho, pois existe a interação 

com outras pessoas, a começar pelos alunos. A atividade docente não é exercida 

sobre um objeto, sobre um fenômeno a ser conhecido ou uma obra a ser produzida. 

Para Tardiff (2012), sobre a formação das teorias ensinadas na formação de 

professores:  

 
 
Na formação de professores, ensinam-se teorias sociológicas, psicológicas, 
didáticas, filosóficas, históricas, pedagógicas, etc., que foram concebidas, a 
maioria das vezes, sem nenhum tipo de relação com o ensino nem com as 
realidades cotidianas do ofício de professor (TARDIFF, p.241, 2012). 

 
 

 Essas teorias normalmente são ofertadas por profissionais que não têm o 

conhecimento prático de sala de aula. A partir dessa reflexão, ao refletir sobre a 

importância da formação professores para a interculturalidade, deve-se repensar a 

forma de realização da formação continuada, pois, ao trabalhar com a diversidade 

cultural em sala de aula, o conhecimento vai além das teorias impostas no currículo.  

 Nos próximos anos, o maior desafio vindouro será abrir um espaço maior para 

os conhecimentos práticos dentro do próprio currículo. Sabe-se que os saberes 

profissionais são variados, pois os conhecimentos não são unificados em tomo de 

uma única disciplina, de uma tecnologia ou de uma concepção do ensino; eles são 

antes, ecléticos e sincréticos ‘’um professor raramente tem uma teoria ou uma 

concepção unitária de sua prática; ao contrário, os professores utilizam muitas teorias, 

concepções e técnicas, conforme a necessidade’’ (TARDIFF, 2012, p.263). 
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 A formação continuada é um espaço que permite aos docentes inovar, 

experimentar e desenvolver-se profissionalmente, além de ampliar o desenvolvimento 

de pesquisa e de reflexão crítica. Conforme Canen (1997b): 

 
 
A educação e a formação de professores não podam mais ignorar esta 
realidade [multicultural]. Não se pode continuar em um modelo educacional 
que se omita face à diversidade sociocultural da sociedade e aos 
preconceitos e estereótipos a ela relacionados (CANEN, 1997b, p. 479). 

 
 

 Sendo assim, as práticas pedagógicas adotadas para educação intercultural 

devem possibilitar a reflexão sobre as diferenças sociais, econômicas e culturais, além 

da possibilidade do combate, através da reflexão crítica, das diversas formas de 

discriminação, tanto nos limites da sala de aula, quanto no cotidiano das pessoas 

envolvidas na sociedade. 

 A educação intercultural tem como objetivo romper com as diferenças culturais 

existentes no ambiente escolar, visando, ainda, uma educação democrática e justa. 

Para isso “os saberes referentes ao conteúdo, à experiência e à cultura são essenciais 

no exercício da atividade docente, mas "tomá-los como exclusivos é mais uma vez 

contribuir para manter o ensino na ignorância" (GAUTHIER ,1998, p.25). 

 Muitas vezes, os saberes não são construídos para as realidades das escolas, 

marcadas por muitas variáveis que interferem no processo de ensino e que exigem 

do professor preparo maior. No que se refere à formação continuada, essa poderia 

ser discutida tendo em vista a necessidade de valorizar a diversidade, incrementando-

se reuniões que abordassem o planejamento curricular e abordando a perspectiva 

transdisciplinar, integrando os conteúdos da diversidade cultural.  

Para tanto, faz-se necessário formar pessoas com conhecimentos, 

procedimentos e valores. Por sua vez, na formação continuada para os professores, 

normalmente os assuntos sobre a diversidade é abordado de forma teórica, 

ignorando-se a própria diversidade presente na sala de aula, como reflete Tardiff, 

(2012, p. 47): “as múltiplas articulações entre a prática docente e os saberes fazem 

dos professores um grupo social e profissional que, para existir, precisa dominar, 

integrar e mobilizar’’.  
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A base do conhecimento do ensino reflete diretamente nos conteúdos e na 

capacidade que um professor tem de transformar o conhecimento do conteúdo que 

ele possui em formas que sejam eficazes e possíveis de adaptação às variações de 

habilidades sobre o contexto. 

Com a diversidade presente nas escolas, devemos compreender os sujeitos 

como indivíduos plurais, e que estão envolvidos numa extensa rede de diversidade 

relativa à questões de gênero, raça, etnia, classes socias e concepções de educação. 

De acordo com Canen (p.110, 2009): “a escola é um espaço de organização 

multicultural, isto é, organização que valoriza a diversidade cultural e busca a 

construção institucional calcada nesta diversidade’’. 

Pode-se concluir que a formação de professores para a educação intercultural 

tem como objetivo romper com as diferenças culturais existentes no ambiente escolar, 

visando uma educação democrática e justa. Ou seja, a educação intercultural não 

pode ficar limitada somente para algumas situações e/ou atividades realizadas nos 

momentos específicos, e nem focalizar sua atenção exclusivamente em determinados 

grupos sociais. O enfoque deve ser global, fazendo diferença nas dimensões do 

processo educativo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento da educação intercultural se constituiu a partir da crescente 

demanda de alunos recebidos nas escolas regulares, e, com isso, verificou-se a   

importância de vincular as propostas de educação intercultural.   Pode-se considerar 

que pensar sobre a educação intercultural é uma tarefa considerada árdua. Para que 

a educação intercultural se desenvolva, é fundamental introduzi-la num debate público 

nos diferentes âmbitos sociais.  

Para haver uma educação de qualidade, pressupõe-se, aqui, que deveria ser 

ampliado os debates sobre a importância da interculturalidade nas escolas, com vista 

a proporcionar um currículo, na visão multiculturalista, trabalhando em prol da 

formação das identidades abertas à diversidade cultural, desafiadoras de 

preconceitos, em uma perspectiva de educação para cidadania, para a paz, para ética 

nas relações entre as culturas, para critica as desigualdades sociais e culturais.  
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Na medida em que o reconhecimento da diversidade vai além dos termos das 

tradições, e passa a desvelar as relações desiguais de poder entre as culturas, o 

reconhecimento parte principalmente do investimento na formação continuada. 

É importante pensar numa formação inicial e continuada que tenha como 

princípio o desenvolvimento da educação intercultural tanto nas escolas que não 

recebem imigrantes quanto nas que recebem. Na formação continuada espera-se que 

o professor consiga compreender a interculturalidade inserida no ambiente escolar e 

que o docente entenda que os conteúdos não referem a temas transversais de apenas 

um momento. O respeito à diversidade é construído a cada dia. 

Para termos uma educação intercultural é necessário ampliar os investimentos 

na formação continuada, pois há necessidade de um contínuo aprimoramento 

profissional e muitas reflexões críticas sobre a própria prática pedagógica, para a 

efetiva melhoria do processo ensino-aprendizagem para a diversidade. 
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A QUADRIDIMENSIONALIDADE DE UMA REALIDADE DE FRONTEIRA:  

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO ALTO 

SOLIMÕES 

 
Maria Angelita da Silva298 

Daiane de Moraes Coelho 299 

 
Resumo: 
Este artigo busca fazer um relato de experiência que conta a trajetória de criação de 
uma linha de pesquisa e elaboração de cinco projetos de iniciação científica, com o 
auxílio da lente de quatro linguagens diferentes, unindo arte e linguagem científica: a 
fotografia, a literatura, o cinema e a ciência, com o objetivo de construir um quadro 
compreensivo das diversas linguagens e culturas que interagem na região do Alto 
Solimões, região de tríplice fronteira internacional do extremo oeste amazônico, 
marcada pela multiculturalidade e pelo multilinguismo. A fotografia, a literatura e o 
cinema, enquanto expressões de arte de grande potencial na representação da 
realidade e que remetem à memória, se fazem instrumentos valiosos para se fazer 
ciência na fronteira. Essas três dimensões de expressividade, aliadas à ação do 
cientista da fronteira e da floresta enquanto sujeito cultural, formam uma 
quadridimensionalidade que confere a essa realidade uma visão e uma capacidade 
de percepção característica das demandas locais.  
 
Palavras-chave: Ciência na Fronteira; Linguagem; Quadridimensionalidade. 
 
MEMÓRIA E IDENTIDADE E A QUADRIDIMENSIONALIDADE 

 

Maurice Halbwachs (1877- 1945) com sua análise do estudo das classes 

sociais pelos ‘quadros sociais da memória’, inaugura uma nova forma de análise da 

realidade social, hoje clássica (HALBWACHS, 1990). A partir dos empreendimentos 

da segunda geração da Escola Francesa de Sociologia que vai do ‘longínquo’ ao 
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‘próximo’ seus estudos ganham robustez. Essa tendência teórica é uma grande 

vantagem no engajamento da leitura e interpretação da realidade, mais do que isso, 

sua teoria – memória coletiva - é uma denúncia de que enxergar a realidade se 

utilizando e/ou se apropriando de apenas alguns aspectos do trabalho de memória – 

memória individual e memória histórica [tida oficial] – são tintas insuficientes para 

pintar esse quadro social: mecanismo social extremo e criativo, original e identitário.  

Portanto, esse processo deve ser balizado por uma qualidade incontestável ao 

exercício do trabalho de memória, que é justamente o ajustamento do quadro social 

da memória numa dimensão quadrimensional (SILVA, 2019): altura (a memória 

individual representaria o componente vertical do quadro da memória,), largura (a 

memória social/história, o componente horizontal), profundidade (a memória coletiva, 

inaugurada por Halbwachs), um quadro 3D, dimensões do espaço que podemos 

perceber com nossos sentidos. Já a dimensão do tempo, inaugurada em Halbwachs 

a partir do novo conceito einsteiniano que expressa o pensamento original da 

dimensão espaço-tempo enquanto unidade (SILVA, 2019), (SILVA; NERLI, 2020) 

oferece-nos uma análise que encontra no sujeito cultural (quarta dimensão desse 

quadro) aquele elemento chave na confecção desse quadro social da memória, pois 

é este que dá um novo significado ao ‘próximo’ em detrimento ao ‘longínquo’. Se na 

teoria da relatividade de Einstein o conceito de tempo sofre uma alteração dramática 

em relação ao conceito da física newtoniana, linear e amplamente aplicado nas 

diversas formas de interpretar a realidade, com a memória coletiva de Halbwachs, 

pautado nas recentes contribuições da física quântica, esse ‘próximo’ corriqueiro, 

testado pela baliza dos seus atores sociais ao confirmar e legitimar a memória 

enquanto engajamento coletivo, inaugura uma nova maneira de decifrar a realidade 

social, política e cultural em suas mais diversas formas de manifestação.  

Com Halbwachs (1990), o conceito de tempo einsteiniano é aplicado para 

garantir a qualidade da memória (SILVA, 2019) e essa contribuição se revela na 

evidência de que memória cria identidade (NERLI, 1998), portanto, revela-nos 

enquanto sujeitos. Por essas lentes conceituais podemos observar a qualidade e 

pluralidade de regiões de fronteira, sob prismas os quais quem irá examinar esse 

processo serão aqueles/aquelas que protagonizam seus processos identitários. As 
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atitudes de investigação provindas de visões de mundo em suas diversas linguagens 

são expressão dessas identidades que se entrelaçam e se desenvolvem como 

possibilidade, como cultura, como ciência, como linguagem. É o que veremos a seguir. 

 

MEMÓRIA E IDENTIDADE NA TRÍPLICE FRONTEIRA 

 
 

Fronteiras são lugares indefinidos. 
BERNAL, 2014 

 
 

 Para problematizar o tema da memória e identidade no contexto de nossas 

investigações sobre cultura, ciência e linguagem em regiões de fronteira, 

especialmente Benjamin Constant, município que compõe, na grande região 

amazônica – que domina o centro-norte do  continente – a região de tríplice fronteira 

entre Brasil, Peru e Colômbia, uma variedade de códigos e línguas, onde um grande 

número de povos indígenas, ribeirinhos, urbanos, migrantes e nativos se entrelaçam 

e se manifestam em suas diversas gramáticas e fronteiras simbólicas, a ciência e a 

pesquisa também se dão sob essa identidade local. 

 Lima cita definição do IBGE sobre a geografia da região amazônica (Amazônia 

Legal) dando conta da extensão impressionante da bacia do rio Amazonas, “a mais 

extensa do planeta, formada por 25.000 km de rios navegáveis, em cerca de 

6.900.000 km2, dos quais aproximadamente 3.800.000 km2 estão no Brasil. ” (LIMA, 

2019, p.35). Ferreira enfatiza a sua extensão territorial e significativa bio-

sociodiversidade, contrapondo-a ao equívoco da ideia de uma floresta homogênea 

(FERREIRA, 2018, p.26). Mota cita a estratégia colonizadora, que revestiu a região 

fortemente com as estruturas herdadas do coronelismo e os preconceitos herdados 

desse processo: 

 
 

a visão como lugar exótico, de pessoas selvagens, é uma das 
caracterizações negativas que por séculos tem atravessado as fronteiras 
territoriais, refletindo o patamar de inferioridade ocupado pela região (MOTA, 
2016, p.22). 
 
 

A importância da região, contudo, faz com que esses processos sejam 

renovados, no sentido da exploração de seus imensos recursos:  
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Interesses econômicos e geopolíticos, em âmbito mundial e nacional, se 
apropriando-se do poder e das tomadas de decisão sobre o domínio e 
utilização do território no contexto global, a Amazônia se reveste em um bem 
incomensurável que deve ser conservado pela e para a humanidade. (MOTA, 
2016, p.23). 
 
 

 Do ponto de vista da compreensão desse quadro alguns conceitos – bem como 

a distinção entre eles – se tornam fundamentais ao pesquisador, entre eles os 

conceitos de fronteiras, limites e estado nação.  

Partimos de um primeiro par conceitual: os conceitos de fronteira e o seu 

corolário, o conceito de fronteiras nacionais.  

Ao conceito de fronteira contrapomos o conceito de limite, cuja proximidade e 

interdependência causam certa confusão, no entender de Lima. O conceito de limite 

remete a uma divisão por marcos geográficos legalmente fixados, que dividem um 

território ou país de outro e tem origem no esforço de constituição e caracterização 

dos Estados Modernos (LIMA, 2019). Fronteira, por sua vez,  

 
 

[...] é, sobretudo, encerramento de um espaço, delimitação de um 
território, fixação de uma superfície. Em suma, a fronteira é um marco que 
limita e separa e que aponta sentidos socializados de reconhecimento. 
(PESAVENTO, 2006, p. 10).  

 
 

Já as fronteiras nacionais, segundo Lima, dividem os ‘corpos territoriais das 

nações’ e produzem zonas de contatos entre populações fronteiriças, símbolos e 

imagens, mercados de fronteira e alteridades estatais (LIMA, 2019, p.36). E afirma, 

em seguida, que as fronteiras nacionais demarcam territórios repletos de significados 

políticos, econômicos, culturais, jurídicos e simbólicos (LIMA, 2019, p.38). 

  Como destaca Lima (2019),  

 
 

[...] pensar as nações em seus limites tem contribuído para analisar a 
articulação entre a esfera local, regional, nacional e transnacional nos 
espaços fronteiriços e perceber a dinâmica das identificações e das 
representações sobre o ‘outro’ [...] é preciso considerar também que as 
fronteiras dos territórios nacionais por um lado condensam diversos limites e 
abrem novos horizontes de interpretação para variados fenômenos sociais 
contemporâneos. (LIMA, 2019, p.36).  
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Do ponto de vista desses fenômenos sociais, Mota (2016, p.17), em sua 

investigação sobre infâncias de fronteiras, ressalta, citando o caso da cidade de 

Tabatinga, na fronteira com a cidade colombiana de Letícia, que, em uma realidade 

fronteiriça que considera a região do Alto Solimões, “as classes sociais médias e altas 

são praticamente inexistentes, há basicamente, camadas baixas ou subalternizadas”. 

Contudo, a força do elemento humano em sua singularidade cultural e no confronto 

com as demais culturas se impõe, como é o caso das crianças: “(...) crianças na 

fronteira têm percepções singulares que retratam a experiência social de vida na 

diversidade sociocultural que envolve os três países amazônicos: Brasil, Colômbia e 

Peru.” (MOTA, 2016, p.17). Para além do estigma do espaço propício às ações ilícitas, 

como é o caso da região quando se considera o narcotráfico (MOTA, 2016, p.17); (...) 

as fronteiras  

 
 

[...] são lugares singulares que, entre outras coisas, se caracterizam por ser 
o espaço de encontro da alteridade, por serem locais de conflitos étnicos e 
por serem espaços de contato e acomodação nacional e transnacional (LIMA, 
2019, p.40).  
 
 

É possível pensar também uma cidade como Benjamin Constant - AM, como 

palco privilegiado para a observação desses processos, devido à proximidade com a 

cidade de Islândia, no Peru, “separadas apenas pelo rio Javari e sem nenhum posto 

de fiscalização no lado brasileiro, apresenta-se como um espaço de constantes fluxos 

migratórios” (LIMA, 2019, p.28).  

Lima, ao citar o interesse sociológico e antropológico nas microrrelações que 

se estabelecem em regiões de fronteira, sublinha que 

 
 

 [...] estudos ao mesmo tempo têm permitido compreender a 
instrumentalização da fronteira política pela população fronteiriça o pêndulo 
do mercado fronteiriço conforme a cotação das moedas nacionais, as formas 
de exercício de direitos civis, políticos e sociais nos limites dos Estados 
nacionais, etc., bem como refletir sobre tantas outras fronteiras (sociais, 
culturais, simbólicas) que se formam, se sobrepõem, se complementam e 
entram em conflito em relação à noção de fronteira política ou estatal. (LIMA, 
2019, p.36) 

 

 

E aposta que  
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Muitos pesquisadores e estudiosos na atualidade entendem que a noção de 
fronteira está assente em limites, bem como na sua transgressão. É possível 
recorrer ao termo fronteira para tratar da divisão entre nações, da 
globalização, das identidades, da expansão agrícola e de muitos outros 
temas [...]. (LIMA, 2019, p.41). 
 

 

 Mota nos fala de uma dicotomia, de uma relação que se encontra na 

constituição do próprio tecido social da região de tríplice fronteira do Alto Solimões: a 

dicotomia entre natureza e cultura que envolve “diversos tipos de relações de poder, 

revestidos em várias roupagens sob o verniz da segregação social” (MOTA, 2016, 

p.23). Os cientistas da fronteira e da floresta tem um grande trabalho a realizar por 

conta da complexidade das relações entre os viveres locais, a natureza e a “expansão 

do capital global” (MOTA, 2016, p. 24). Ultrapassar essas relações de poder, no 

sentido de olhar além dos interesses imediatos e econômicos, é tarefa essencial no 

esforço de compreensão dessa realidade.     

 É preciso entender a pluralidade como marca identitária desta condição de 

fronteira: floresta, rio, populações tradicionais [ribeirinhos, indígenas, quilombolas], 

fronteira transnacional, diversas línguas e culinárias, arquitetura e medicina típicas de 

cada povo que a representa, imagens e cenários. Segundo Ferreira (2018) dos 

sessenta e dois municípios existentes no Amazonas, apenas dois não estão próximos 

a rios. Portanto, segundo a autora, a maioria deles estão ligados às águas dos 

diferentes rios que banham a região. Thiago de Melo, poeta amazonense, denominou 

a região de “Amazônia, a pátria das águas” (JESUS, 2009 apud FERREIRA, 2018, p. 

28). 

 A memória e a identidade na tríplice fronteira são uma realidade de 

manifestações diversas, plurais, robustas para investigação da formação das 

identidades do lugar. Uma ilustração dessa realidade podemos encontrar na 

constatação de que “o costume indígena de fixação à margem dos rios, paranás e 

igarapés, como um meio eficaz de facilitar a navegação, a comunicação e o 

transporte” (PINTO, 2008 apud FERREIRA, 2018, p.28) é compartilhado com outras 

culturas. Ferreira ainda afirma que 
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Pelo desenho geográfico da região, essas localidades são verdadeiros palcos 
de renovação ano a ano, se adaptando aos períodos de cheia e seca e, 
sobrevivendo bem aos dois períodos. Por esse imenso contato com a água, 
as populações humanas da Amazônia, possuem uma relação profunda com 
os rios, os quais constituem verdadeiras estradas, tanto para as constantes 
viagens entre a comunidade e a sede da cidade, como entre as próprias 
comunidades. (2018, p.28). 
 

 

 Essa realidade de fronteiras diversas [simbólicas, linguísticas, ambientais, 

políticas, culturais e econômicas] compõe o cenário de investigação que pretendemos 

realizar.  

 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO ALTO SOLIMÕES  

 

 A América-latina tem uma grande contribuição quando o tema a ser investigado 

é a fronteira. Pois, para além das fronteiras territoriais que marcam as realidades de 

tantos povos e formas de existência, temos como elemento estruturante dessas 

realidades as fronteiras simbólicas mediadas por linguagens e identidades. Nesse 

contexto, nos primeiros dias de dezembro de 2019, um novo cenário de observação, 

investigação e intervenção se desenhou enquanto desafio político e militante, de 

promover ciência no Brasil para uma doutora recém-formada e que na sua região de 

origem, a região Sul, desenvolvia, há mais de 10 anos, pesquisa e trabalho de 

educação social com populações tradicionais do Sul do país300: esse cenário era a 

tríplice fronteira amazônica transnacional e indígena, cercada de rios e florestas, 

comidas típicas e línguas variadas e um campus da Universidade Federal do 

Amazonas no município de Benjamin Constant AM.  

 O INC/UFAM, como um microcosmo desse universo maior, essa diversidade 

se faz presente concentrando os problemas já existentes no espaço do campus e 

trazendo novos desafios: são dezessete etnias representadas no corpo discente, 

sendo que parte significativa desses estudantes tem como primeira língua sua língua 

materna indígena, ao passo que o corpo docente, majoritariamente não indígena, 

utiliza o português, língua oficial do país. O esforço de criação do INC/UFAM, que 

 
300Especialmente o Povo Xetá, povo originário do Estado do Paraná, considerado extinto pelas mídias 
e documentos oficiais [trabalhos acadêmicos e registros históricos] (SILVA, 2013; 2017a; 2017b; 2019; 
2020) 



 

773 

 

incluiu as demandas locais e as negociações entre os diversos níveis de poder do 

Estado, produziu, ao longo do tempo, um público de estudantes indígenas 

extremamente variado, num espaço histórico e geográfico complexo na tríplice 

fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. As línguas espanhola e portuguesa e línguas 

indígenas como tikuna e kokama estão presentes no mesmo espaço de sociabilidade, 

constituindo, por um lado, riqueza cultural e potencial de conhecimento, e, por outro, 

dificuldades que afetam a vida pessoal dos estudantes, a relação entre os grupos e 

as interfaces com o conhecimento acadêmico. 

          O ensino das diversas ciências na língua nacional dificulta a relação com os 

estudantes, muitos deles com língua materna indígena, sendo a língua portuguesa 

apenas a segunda língua – com a qual, por vezes, demonstram dificuldade. As 

diversas linguagens e gramáticas em que se configura o conhecimento científico 

também representam um desafio para os estudantes: as questões da compreensão 

dos códigos matemáticos e das formas de exposição dos conhecimentos adquiridos 

são exemplos citados rotineiramente por estudantes e professores. 

 Nesse contexto se coloca o problema da comunicação, com impactos na 

subjetividade, nas relações internas e na apreensão do conhecimento científico 

ensinado. Há suspeitas de que a tendência ao isolamento leva ao aumento da evasão, 

com prejuízos evidentes para os envolvidos, para os resultados da instituição e para 

a sociedade como um todo. 

 Na tríplice fronteira as línguas e culturas indígenas, a despeito desses 

problemas, se impõem enquanto realidade. No INC esta proporção é bastante 

significativa: em divulgação recente foram apresentados os seguintes números: o 

instituto hoje conta com 1369 acadêmicos, desses 466 autodeclarados indígenas, 

divididos entre, pelo menos, 8 povos indígenas distintos – Ticuna (241), Kokama 

(134), Caixana (42), Witoto (3), Manubo(3), Kanamari (1) e Mayuruna(1), de 9 

municípios diferentes, espalhados por 6 cursos de graduação – Administração, 

Ciências Agrárias, Pedagogia, Ciência Biologia e Química, Letras e Antropologia301. 

 
301 Dados do INC/UFAM 2020.   
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 Nossa hipótese302 é que, ao longo dos anos, o Instituto tem procurado dar forma 

e direção a esses problemas, que, de forma estruturada ou não, se refletiram em sua 

produção acadêmica e nos documentos e estatísticas locais. Se podemos pensar que 

tais questões encontram na fronteira um ambiente por excelência, é forçoso 

considerar também sua presença nas preocupações de membros das comunidades 

tradicionais – com destaque para os oriundos dos povos indígenas – nas diversas 

instituições de ensino superior do país, e que grupos organizados e pesquisadores de 

outras universidades também tem se defrontado com o problema, configurando uma 

situação de fronteira simbólica, em que a relação com o conhecimento dito universal 

e com a sociedade não-indígena está colocada. Na tríplice fronteira, as relações 

econômicas, sociais e culturais são transpassadas pela multiculturalidade e pelo 

multilinguismo. Em Benjamin Constant, o cenário da cidade, seu comércio e seus tipos 

humanos expressam essa diversidade (LIMA, 2019), que se faz presente e tem um 

impacto nas situações de comunicação em seu cotidiano. A presença do rio e da 

floresta, aproximando e caracterizando a região fronteiriça, consolidam e dinamizam 

os contatos e essas situações (FERREIRA, 2018). 

 Mais ainda, essa doutora recém-formada e recém-chegada da região Sul, 

quase que imediatamente, aparelhada com outras lentes, vindo do outro extremo do 

Brasil, percebeu que o tema da cultura, ciência e linguagem seria, em conexão, um 

tema de investigação científica na fronteira e na floresta, de modo a ampliar a 

compreensão da diversidade e pluralidade a ser cambiada. Assim, foi iniciada uma 

série de escutas ativas, metodologia da educação social que serviu de base para 

compreender a nova realidade que se instalava em seu repertório de atuação e 

investigação sobre a temática da memória e formação de identidade. 

 
302 Surgiu dos esforços de síntese das primeiras observações do contexto do INC/UFAM entre 
02/12/2019 a 02/03/2020, o que se materializou a partir da elaboração de proposta de projeto de 
pesquisa para o Edital: EDITAL N. 003/2020 – PAINTER com Título: EDUCAÇÃO INDÍGENA, CIÊNCIA 
E LINGUAGEM: conexão entre Cultura e Ciência na faixa de fronteira, Alto Solimões. Protocolo: 
46844.780.68177.11052020. Coordenadora: Maria Angelita da Silva. Dessas primeiras impressões que 
foram registradas e elaboradas para o Painter, elaboramos cinco projeto de iniciação científica/ EDITAL 
081/2019/ PROPESP/UFAM  compondo os esforços de investigação de um projeto de pesquisa da 
linha de pesquisa “Educação Indígena, Ciência e Linguagem” do GP - Infâncias, Criança e Educação 
na Fronteira Amazônica, da Universidade Federal do Amazonas em parceria com GP- Núcleo de 
Estudos de Linguagens da Amazônia - NEL - AMAZÔNIA, da Universidade Federal do Amazonas e o 
GP - Desenvolvimento, aprendizagem e educação CNPq, da Universidade Estadual de Maringá. 
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 A realidade local fronteiriça, a floresta, o rio, as línguas, aquela universidade no 

interior do Amazonas se revelou um campo vastíssimo, e dessa primeira impressão, 

em conversas com recém-doutores e mestres que, sendo docentes do INC haviam 

direcionado suas pesquisas para a identidade e potencialidades local, assim como 

nas conversas com estudantes no RU – restaurante universitário no INC, houve a 

suspeita de que o tema em conexão cultura, ciência e linguagem na fronteira e na 

floresta seria a motivação por excelência ao empreendimento científico de busca de 

compreender e interpretar a realidade local a partir de lentes que pudessem revelar 

essas identidades e potencialidades. 

 Buscando inspiração no conceito de quadridimensionalidade, elaborado ao 

buscar a decifração de códigos identitários303, foram eleitas, para esse trabalho, 

quatro linguagens: Fotografia, Literatura, Cinema e Ciência. Tais linguagens 

comporiam os esforços metodológicos para captar essa realidade tão rica de símbolos 

e dotada de uma singularidade toda especial, contida nos elementos que traduzem 

esse lugar de fronteira.  

 Nesse contexto, houve participação em eventos304, foram realizados encontros, 

passeios [Festas Religiosas, Procissões, visita ao Museu Ticuna Magüta, visita em 

Terra Indígena...], elaboração de projeto de pesquisa305, encontros no OBECAS para 

elaboração de especialização de Educação do Campo e da Floresta, elaboração de 

projetos de extensão para submissão a editais306 [“Leituras na Floresta” do Programa 

Observatório da Educação no Campo no Alto Solimões - OBECAS e Laboratório 

Interdisciplinar; “Mini Cientista”; “Eu cientista” e “FEIRA DE CIÊNCIA: uma experiência 

de letramento científico na escola” vinculado ao Grupo de Pesquisa Infâncias, criança 

e educação na fronteira amazônica – ICEFAM]. Essas foram as atividades 

desenvolvidas nos meses que seguiram do dia 2 de dezembro de 2019 a, 

aproximadamente, 13 de março de 2020, com a determinação de suspensão das 

 
303 Que ao longo da investigação de doutorado foram utilizadas para compor o quadro social da 
memória coletiva atual do povo Xetá (SILVA, 2019); (SILVA. MORI, 2020). 
304 Mostra de Painel Educação, Desafios e Re-existências no contexto Transnacional Amazônico 
INC/UFAM; 
I Seminário de Educação e Direitos Humanos INC/UFAM; Bancas de Relatório Final de Estágio 
Supervisionado III do curso de Licenciatura em Ciências Agrárias e do Ambiente INC/UFAM. 
305 EDITAL N.º 003/2020 – PAINTER/FAPEAM 
306 PACE 2019-02 PROEXT/UFAM 
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atividades presenciais na UFAM por conta da crise sanitária instaurada pela situação 

de pandemia do novo Coronavírus - Covid19. Contudo, a partir das experiências 

presenciais iniciais e depois com leitura e interpretação de editais e submissões de 

propostas – apesar de todas as dificuldades decorrentes das diversas facetas de 

isolamento social, ainda mais agudo e permanente, no caso da tríplice fronteira, que 

antes da pandemia já sofria com falta de conectividade, energia elétrica e diversos 

outros problemas típicos de regiões de fronteira – criamos a linha de pesquisa do GP 

CNPq ICEFAM: Educação Indígena, Ciência e Linguagem e com ela organizamos as 

ações e atividades desde então. 

 Os esforços para desmembrar do projeto guarda-chuva Painter/Fapeam307 os 

projetos de iniciação científico exigiu resistência e persistência, já que tudo deveria 

ser realizado via on-line, sem que pudesse haver encontros presenciais, nem mesmo 

para aprendizados mais básicos para aqueles pesquisadores que estariam vivendo a 

experiência de pesquisa pela primeira vez, como é o caso de estudantes de iniciação 

científica. Alguns alunos já haviam manifestado interesse pela investigação sobre 

cultura, ciência e linguagem na fronteira e na floresta na primeira semana de aula, 

pré-pandemia, outros/outras receberam notícias do projeto de pesquisa por redes 

sociais, especialmente, grupos de WhatsApp. Outro recurso pré-pandemia, foram 

encontros promovidos por docentes recém locados no INC, servidores empossados 

no último concurso público que criaram um grupo multidisciplinar envolvendo os seis 

cursos do campus e articulou conhecimentos técnicos científicos e oficinas de 

elaboração de propostas para a instituição fomentadora de pesquisa. 

 Por fim, de forma remota articulamos encontros virtuais, criamos o grupo de 

estudos Cultura, Ciência e Linguagem e desde então, semanalmente, há encontros 

para estudo. Especialistas foram convidados para oferecer contribuições nas 

seguintes linguagens: Fotografia, Literatura, Cinema e Ciência. Foram feitos relatórios 

 
307  Proposta de Pesquisa: “EDUCAÇÃO INDÍGENA, CIÊNCIA E LINGUAGEM: conexão entre Cultura 
e Ciência na faixa de fronteira, Alto Solimões” EDITAL N. 003/2020 – PAINTER / Projeto Enviado 
em 11.05.2020. Projeto não enquadrado. Recurso: Pedido de reconsideração: Protocolo: 
46844.780.68177.11052020 recusado. PROGRAMA DE APOIO À INTERIORIZAÇÃO EM PESQUISA 
E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO AMAZONAS – PAINTER  
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para o registro e confrontação desses debates a cada tema dos cinco Pibic308 que 

foram aprovados, duas bolsas, três voluntários, sendo que um está em lista de espera 

para bolsa.  

 A partir daqui, o olhar e a experiência da pesquisadora recém-chegada, em 

diálogo com a acadêmica de iniciação científica, cria da terra e dos rios, se transforma 

na força viva dessa experiência jovem e culturalmente singular. Se seguem suas 

impressões, grafadas em relatório, dos encontros promovidos em torno das diversas 

linguagens.  

 

FOTOGRAFIA 

  

O fotógrafo e organizador João Rios Mendes nos trouxe o tema Narrativas 

fotográficas: fotografia e linguagem, assim nos apresentando onze grandes 

fotógrafos/fotógrafas, argumentando um pouco sobre o trabalho de cada um 

deles/delas, cada fotografia contendo seus traços através de linguagem própria. Os 

fotógrafos(as) foram: José Cristiano Junior, Marc Ferrez,  Horou Ohara, Gilbert Garcin, 

Rosangela Rennó, Cartier Bresson, Claudia Andujar, Cris Bierrenbach, Walter Firmo, 

Guy Veloso. Cada fotógrafo (a) com seu olhar e coração alinhado as suas fotografias, 

buscando no profundo de suas fotos uma evidência que a transmita para as pessoas 

refletirem o real da fotografia como linguagem. 

 

LITERATURA 

 

 
308 PIBIC/PAIC 20202/2021 PIB-H/0055/2020 Produção científica sobre o tema da comunicação e a 
conexão entre cultura, ciência e linguagem no contexto da educação indígena no ensino superior na 
faixa de fronteira: estado da arte; 
PIBIC/PAIC 2020/2021 PIB-H/0056/2020 Levantamento dos principais temas relacionados ao problema 
da comunicação entre estudantes indígenas: visões e perspectivas; 
PIBIC/PAIC 2020/2021 PIB-H/0057/2020 Problemas e estratégias de comunicação e divulgação de 
produção científica: o caso INC/UFAM; 
PIBIC/PAIC 2020/2021 PIB-H/0058/2020 O problema da comunicação na conexão entre cultura, 
ciência e linguagem: a participação das diversas etnias em tempos de pandemia na faixa de fronteira, 
Alto Solimões; 
PIBIC/PAIC 2020/2021 PIB-H/0060/2020 Linguagens para desvendar o que é comunicação na faixa de 
fronteira em tempos de pandemia, o caso do Alto Solimões: Ciência, Cinema, Literatura e Fotografia. 
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 A literatura vem como uma provocação de releitura de uma realidade e a partir 

disso desvendar os fatos a serem falados e aprofundados nessas histórias. 

Dialogamos com várias obras literárias que nos ajudam a abrir espaços para nossa 

própria produção, na riqueza de nossas línguas faladas. Jamais seremos os mesmos 

depois de nos relacionarmos com outras culturas, elas têm que ser uma reorganização 

estrutural do mundo, séries de novos códigos e signos que temos que aprender a nos 

adaptar a eles, para uma nova realidade que está sendo colocada que vai nos 

modificar, vamos adquirir novas lentes para enxergar a realidade para participar e para 

interferir. Tudo que foi dito309 serviu para nossa própria atuação, para assim 

desenvolvermos nossa capacidade como pesquisadores da floresta de desvendar 

tudo que ainda precisa ser analisado. Podemos assim aparelhar nossos olhares, 

principalmente agora, em período de isolamento, onde, de uma forma direta, nos 

apaixonamos por várias obras, estando conectados diretamente à internet, tendo 

ciência de tudo que o mundo está passando em momentos da pandemia da covid-19. 

Ao final do estudo tivemos as impressões de cada participante que nos rechearam de 

grandes conhecimentos para o grupo Literatura, Ciência e Linguagem. 

 

CINEMA 

 

O cinema faz parte da realidade histórica e social de cada pessoa, nos diálogos 

entre as diversas outras artes e com a cultura apresenta a possibilidade do olhar do 

espectador como linguagem, que se constitui no jogo de representação do real, 

articulado pela performance da imagem. Cada um de nós tem suas próprias leituras 

das imagens que vemos: a partir do momento que o espectador se envolve com a tela 

ele conhece não só um filme, mas reproduz para si diversos sentimentos que o ver 

lhe traz. A prática, por exemplo, de ler uma obra e depois assistir a um filme nos traz 

leituras sobre a vida e nossas experiências na universidade, na escola e nas 

comunidades e assim mudam nosso olhar. 

 
309 Foi apresentado um conto, elaborado a partir de uma história tradicional do Povo Xetá, povo indígena 
do Paraná, e a partir do conto, foi compartilhada a experiência do contato com a cultura daquele povo, 
que possibilitou e motivou a escrita do conto. O conto, “A origem do Tembetá”, faz parte do livro 
“Ñanderetá – contos inspirados na História, Cultura e Mitologia do Povo Xetá”, que por sua vez é parte 
da coleção Memória Xetá (2017). 
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  Junto à linguagem audiovisual enquanto linguagem tecnológica, temos 

diferentes linguagens que ainda temos que desvendar e conhecer, principalmente 

agora, em tempos de pandemia, que precisamos ficar em casa, podemos aproveitar 

para ler e assistir filmes que nos impactam, já com a percepção da fotografia como 

objeto essencial para as telas. No cruzamento de nossa realidade com essas diversas 

linguagens podemos mais vivamente vivenciar a Amazônia e a região do Alto 

Solimões, a realidade e dificuldade que as pessoas enfrentam e como elas lidam e 

tendem a se adaptar: no interior é uma realidade e em cidades e capitais são outras. 

Assim como em cada município do Alto Solimões, essas pessoas não têm acesso ao 

cinema, então é tudo novo, e sim, atrairia muitas pessoas se tivéssemos cinema, não 

só para jovens, mais para o público em geral, que gostaria muito de ver um filme em 

cartaz. Isso possibilitaria às pessoas perceber as relações entre o cinema, a educação 

e leitura, como cada cultura vai se reerguendo para novos desafios e aprendizagens 

na fronteira, como se dá essa comunicação que será usada para sua realidade, 

também por aquelas pessoas que não tem acesso à internet e não tem como 

comunicar-se com as diferentes linguagens mediantes a tecnologia. Tudo vem ao 

mote dos enfrentamentos que cada um de nós e as comunidades e junto a alguns de 

nossos acadêmicos do INC-UFAM participam.  Temos ainda muito que pesquisar e 

elaborar projetos que vão ajudar as pessoas a terem essa leitura da realidade da 

Amazônia e do Alto Solimões, chamar a atenção dos espectadores, mostrar que tanto 

o cinema como a prática da leitura são formas de educação e linguagem, e assim 

poder ver a realidade e interferir nela com olhares construtivos e fazer essas leituras 

cientificas. 

 

CIÊNCIA 

 

O Prof. Dr. Luiz Roberto Evangelista310 nos trouxe as relações entre o mundo 

científico e a linguagem, contribuindo com o grupo com suas experiências com a 

ciência e pesquisas, e como o ser humano lida com a ciência desde suas origens até 

 
310 O professor Luiz Roberto Evangelista é físico teórico da UEM e professor da Universidade de Turim 
– Itália.  
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os dias atuais, que a ciência vem avançando e ganhando a sua própria linguagem. 

Entre os grandes cientistas, filósofos, sociólogos, se destaca o físico Albert Einstein, 

o grande cientista que nos trouxe a lei da relatividade e hoje é bastante citado em 

artigos científicos. Todos tiveram suas contribuições com a humanidade, nas escolas 

entre outros locais, como no espaço acadêmico: nossos universitários do INC-UFAM, 

em seus artigos e pesquisas, trabalham nesses processos de linguagem que, 

primordialmente, buscam contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico na 

busca de produção de inúmeros conhecimentos. É exatamente isso que o grupo de 

estudos “Cultura, Ciência e Linguagem: Educação Indígena no INC” está trabalhando: 

como a ciência ajuda no enriquecimento da língua do povo Indígena.  

Contudo, no início da experiência indígena no INC-UFAM, nem tanto: muitas 

vezes os indígenas estão perdendo suas identidades, buscando se adaptar a essa 

nova realidade de tecnologias avançadas e mostrando algumas dificuldades. Por isso 

a busca em pesquisas por soluções que irão servir para os nossos discentes do INC 

e ao público em geral: como se dá essa comunicação, como tantos símbolos, línguas 

e culturas estão ligados com cada pessoa que navega na luta por espaços que, muitas 

das vezes, estão se perdendo até dentro da própria universidade, ainda por ignorância 

de alguns etnocêntricos.  

 

Considerações Finais 

 

As realidades que podemos observar no âmbito do INC/UFAM, universidade 

que em seu conjunto de identidades e multilinguismo plural define os desafios de se 

fazer ciência na fronteira e na floresta, recebe, por inspiração no conceito de 

quadridimensionalidade, elaborado a partir do conceito de memória coletiva de 

Halbwachs, o reforço da lente de quatro linguagens, que unindo três dimensões da 

arte à linguagem científica, confere robustez ao exercício de enxergar esse quadro 

social, de modo a conferir ao ato pedagógico de ver uma nova possibilidade de captar 

imagens e visões de mundo próprias de uma região repleta de signos e símbolos 

representativos. 
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Nesse sentido a fotografia, a literatura, o cinema e a ciência compõem, em 

relação ao quadro conceitual que nos propomos estabelecer, recursos significativos 

ao sujeito cultural enquanto cientista da fronteira e da floresta, aparelhado com lentes 

diversificadas ao exercício de captar, reconhecer, interpretar e analisar as 

diversidades que expressam as identidades de fronteira, não apenas em seus limites 

e dificuldades, mas acima de tudo em suas potencialidades. 

A memória coletiva da fronteira e da floresta, ao compor um quadro social, é 

realizada por esse sujeito cultural, o cientista/a cientista da fronteira e da floresta que 

a realiza, munido dessas linguagens que compõem seu repertório de atuação -  

poderiam ser outras, quiçá serão. Todavia, por ora, essas linguagens eleitas para se 

desenvolver essa investigação sobre cultura, ciência e linguagem são resultado de 

um empreendimento que pretende buscar rotas de investigação científica que possam 

conduzir a uma visão mais ampla – e ao mesmo tempo atenta aos detalhes – da 

realidade de fronteira que marca a identidade desses povos e suas lutas por 

visibilidade e inclusão.  

Por ora, a cientista começa a ver a partir de sua realidade, reconhecer-se em 

linguagens que não lhe são totalmente estranhas, mas cuja relação com a sua cultura 

e com as demandas dos povos presentes no cenário fronteiriço ela começa a 

vislumbrar em suas potencialidades. Aprimorar esse olhar, ampliando o diálogo com 

teóricos e seus conceitos, artistas e suas visões, com a realidade e seus sujeitos são 

os próximos passos a executar. 
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TRAJETÓRIA DOCENTE: VIVÊNCIAS DE UMA PROFESSORA DA INFÂNCIA NA 

FRONTEIRA  

 
Luciene Cléa da Silva311 

Leandro Baller312 

 
Resumo: 
Objetivamos compreender as vivências de uma professora da infância, de Pedro Juan 
Caballero (PY), a qual narra acerca de sua profissão docente, no período de 1970 a 
1980. A metodologia respaldou-se na história oral, usando a entrevista como 
instrumento para fazer registros das narrativas de experiências de indivíduos, 
apresentando contribuições teóricas que se configuram como uma das riquíssimas 
ferramentas que auxiliam na compreensão do processo de desenvolvimento da 
sociedade. A fundamentação teórica foi alicerçada em um diálogo com Elias (1994), 
Meihy (1994,2006), Portelli (1997), Sarat (2004, 2015), Sarat e Santos (2010) Tanuri 
(2000), entre outros. Assim, refletimos acerca das vivências desta professora da 
infância, ampliando a gama de saberes sobre a história da formação e do trabalho 
docente de profissionais da educação no período de 1970 a 1980, voltando-nos 
especialmente para quando a entrevistada narra sobre o “ser professora”, sobre “a 
escolha da profissão” e sobre as suas “vivências mais significativas com as crianças”, 
o que evidencia a constituição da história da educação desta região na fronteira. O 
texto foi desenvolvido como reflexões iniciais do Projeto de Pesquisa intitulado 
“Trajetórias docentes: história, fronteira e infância”, que investiga a história da infância 
na fronteira Brasil e Paraguai; as trajetórias de formação de professores/as da 
fronteira e as práticas pedagógicas que envolvem o cotidiano da infância na fronteira. 
Conhecer a história da formação docente no Brasil e no Paraguai e a trajetória 
destes/as profissionais pode enveredar-se por diferentes temáticas que iniciam no 
final do século XIX e início do XX. 
 
Palavras-chave: Vivências; professora da infância; fronteira. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A história da formação docente, demarcada desde o final do século XIX e início 

do século XX, tem sido investigada, por muitos autores e sob diferentes perspectivas, 

despertando assim formas distintas de se constituir uma reflexão teórica acerca deste 

processo, o que nos leva, por ora, tecer diálogos com alguns autores, consoante o 

intuito de compreender algumas destas reflexões. Este texto é parte de uma pesquisa 
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maior, a qual almeja estudar as memórias de professoras da infância, no contexto da 

fronteira, no período de 1970 a 2000, por isso torna-se relevante conhecer como se 

constitui esta história da formação docente no Brasil, ao longo do período acima 

delimitado, buscando articulá-la com o contexto histórico da formação docente no 

Paraguai, visto que ao abordar a fronteira, noutro momento destacaremos as 

vivências de professoras de Ponta Porã (BR) e Pedro Juan Caballero (PY). 

A fronteira internacional entre Ponta Porã (BR) e Pedro Juan Caballero (PY) 

apresenta muitas particularidades, dentre elas, o fato de não possuir nenhuma 

alfândega, barreira física ou fluvial que divide as duas cidades, ou seja, constitui-se 

como fronteira seca, separada apenas por uma rua - pertencente aos estados em 

contato - a qual é considerada uma “zona neutra” e não pode ser tocada. Tais 

aspectos fazem com que Ponta Porã seja considerada cidade-gêmea, ou cidade 

geminada de Pedro Juan Caballero. De acordo com a Portaria nº125, de 21 de março 

de 2014, do Ministério da Integração Nacional:  

 
 

Art. 1º - Serão considerados cidades-gêmeas os municípios cortados pela 
linha de fronteira, seja essa seca ou fluvial, articulada ou não por obra de 
infraestrutura, que apresentem grande potencial de integração econômica e 
cultural, podendo ou não apresentar uma conurbação ou semi-conurbação 
com uma localidade do país vizinho, assim como manifestações 
"condensadas" dos problemas característicos da fronteira, que aí adquirem 
maior densidade, com efeitos diretos sobre o desenvolvimento regional e a 
cidadania. 
Art. 2º - Não serão consideradas cidades-gêmeas aquelas que apresentem, 
individualmente, população inferior a 2.000 (dois mil) habitantes. 

 
 

A conurbação existente entre Ponta Porã (BR) e Pedro Juan Caballero (PY) 

agrega uma população de mais de 212.000 habitantes, visto que no censo de 2020 a 

população Pontaporanense foi estimada em 93.937 habitantes (IBGE, 2020). 

Segundo pesquisa realizada pela Dirección General de Estadísticas, Encuestas y 

Censos (DGEEC, 2015), na qual é verificada a “População nacional estimada e 

projetada, segundo sexo, departamento e distrito, 2000-2025”, o distrito de Pedro Juan 

Caballero tem uma população projetada para o ano de 2018 (período mais recente 

encontrado) com um total de 118.939 pessoas. 

Desta forma, compreendemos que a proximidade entre os países ultrapassa o 

limiar do espaço geográfico, e a fluidez da fronteira permite aos povos fronteiriços 
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estabelecer relações e vivências que ampliam as potencialidades de intercâmbios 

entre pessoas, culturas, ações educativas e formativas, situações que envolvem o ser 

humano e a sociedade, atividades econômicas, constituições históricas e também as 

tensões comuns ao meio fronteiriço (SILVA, 2020).  

Pensar nesta fronteira como lócus da fala de uma professora que se formou e 

exerceu a docência com crianças, aguça um olhar para uma fronteira dinâmica, fluida, 

porosa, como um lugar de muitos contatos e relações, repleta de uma ambiência em 

si, que “[...] traz sua própria historicidade, tornando-se o limiar do limite, opondo-se ao 

conceito de espaço naturalizado que a ela foi designado durante muito tempo no 

interior das ciências” (BALLER, 2014, p. 15). 

O recorte para este momento centrou-se nas vivências de uma professora da 

infância, a qual reside e lecionou em Pedro Juan Caballero (PY), e narra acerca da 

constituição de sua profissão docente, destacando o período de 1970 a 1980 como o 

início de suas práticas profissionais com a infância. A escolha pelo termo professora, 

no feminino, acontece pelo fato de ser marcante o número de mulheres que 

trabalharam com a infância neste momento, tanto no Brasil, como no Paraguai, 

principalmente no período inicial o qual nos remete ao processo em que a mulher 

busca um lugar no mercado de trabalho e a feminização do magistério se caracteriza 

como o processo de formação inicial destas profissionais. 

A intenção é apresentar como este histórico da trajetória docente desta 

professora de Pedro Juan Caballero (PY), diante das suas perspectivas sobre o “ser 

professora”, sobre “a escolha da profissão” e sobre as suas “vivências mais 

significativas com as crianças”, pode dar corpo à compreensão da constituição da 

história da educação da região fronteiriça. O que nos leva a buscar uma reflexão 

articulada entre o contexto histórico de alguns aspectos organizacionais acerca da 

educação brasileira, bem como da educação paraguaia e ao processo de formação 

de professores/as.  

Utilizamos a história oral para registrar as narrativas e vivências da professora 

escolhida para fazer parte deste texto, com o intuito de, a partir desta riquíssima 

ferramenta que estreita contatos, possibilita registros, fundamenta revelações e 

encaminha meios de compreensões, conhecer o processo de desenvolvimento da 
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história de formação desta docente e do seu trabalho com as crianças, almejando 

assim a compreensão do processo de desenvolvimento da sociedade a partir de 

histórias de pessoas que nela vivem. Assim, a história oral apresenta-se como um 

meio que abre caminhos para a revelação de histórias que são relevantes tanto para 

quem conta como para quem ouve. 

 

BREVE HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DOCENTE NESTE CONTEXTO 

 

O contexto histórico que abarca o processo de formação docente no Brasil, no 

final do século XIX e início do XX é permeado por inúmeras transformações no âmbito 

social, político, cultural, bem como no âmbito educacional. Ao direcionarmos nosso 

olhar, especificamente para o contexto de formação de professoras da infância, 

podemos destacar que desde o surgimento das primeiras instituições responsáveis 

pela formação no curso Normal, o referido processo, em muitos casos, segundo 

Tanuri (2000), objetivava formar profissionais que pudessem ensinar as crianças a ler 

e escrever na língua nacional, as quatro operações matemáticas, alguns aspectos de 

geografia e princípios de moral cristã.  

Assim, Tanuri (2000) apresenta que a primeira escola Normal brasileira foi 

criada na Província do Rio de Janeiro, de acordo com a Lei nº 10, de 1835, definindo 

que: 

 
 

Haverá na capital da Província uma escola normal para nela se habilitarem 
as pessoas que se destinarem ao magistério da instrução primária e os 
professores atualmente existentes que não tiverem adquirido necessária 
instrução nas escolas de ensino mútuo313, na conformidade da Lei de 
15/10/1827 (TANURI, 2000, p. 64). 
 
 

Destaca-se que no Mato Grosso, a primeira escola Normal, para formação de 

professores data do ano de 1874 (SIQUEIRA, 1999, p. 210, apud TANURI 2000, p. 

64). A organização didática do curso que era oferecido nestas escolas era bem 

simples e tinha a duração de dois anos. Neste mesmo período várias escolas foram 

 
313 “Em 1º de março de 1823, um Decreto “cria uma escola de primeiras letras pelo método de ensino 
mútuo para instrução das corporações militares” (TANURI, 2000, p. 63). 
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criadas em muitos outros estados brasileiros, porém não obtiveram sucesso e logo 

foram perdendo seu espaço, e gerando assim uma descrença na formação de 

professores. 

Segundo alguns registros, no período de criação das primeiras escolas 

Normais, a formação de profissionais era destinada apenas a homens, excluindo a 

mulher também deste meio. Porém, no final do Império, transformações ideológicas, 

políticas e culturais começaram a se intensificar no meio social e, consequentemente, 

a permear o espaço educacional. 

 
 
As primeiras escolas normais – de Niterói, Bahia, São Paulo, Pernambuco, 
entre outras – foram destinadas exclusivamente aos elementos do sexo 
masculino, simplesmente excluindo-se as mulheres ou prevendo-se a futura 
criação de escolas normais femininas. Aliás, mecanismos de exclusão 
refletiam-se mesmo na escola primária, onde o currículo para o sexo feminino 
era mais reduzido e diferenciado, contemplando o domínio de trabalhos 
domésticos. Nos anos finais do Império, as escolas normais foram sendo 
abertas às mulheres, nelas predominando progressivamente a frequência 
feminina e introduzindo-se em algumas a coeducação (TANURI, 2000, p.66). 
 
 

Em meio a estas transformações novos ideários e caminhos começam a ser 

traçados no cerne da escola Normal, que além da abertura para a atuação da mulher 

em seu espaço, começa a rever e ampliar o seu currículo, visto que havia uma 

perspectiva de ensino, estabelecido por um acordo de “Cooperação do Poder Central 

no âmbito da instrução primária e secundária nas províncias” (TANURI, 2000, p.66), 

ampliando o ideário de popularização do ensino. 

É nesse contexto que pensadores e políticos (TANURI, 2000) passam a atribuir 

como função da mulher a responsabilidade pela educação da infância, vista assim 

como um prolongamento de seu papel de mãe que cuida e educa. Assim, começa-se 

a vislumbrar uma saída para a mão de obra na escola primária, que em função da 

baixa remuneração, deixa de ser atrativa para os homens, e passa a ser proposta 

como uma possibilidade de conciliação das atividades domésticas da mulher com o 

exercício do magistério. E é neste contexto que a relação entre a educação da infância 

e a feminização do magistério vai se constituindo, desde o final do século XIX. 

No século XX, principalmente em função das transformações sociais pelas 

quais passavam a sociedade, momento em que muitas mulheres começavam a 
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exercer um cargo fora do seu ambiente doméstico, trabalhando especialmente nas 

fábricas e no comércio, o desenvolvimento da sociedade capitalista vislumbrava uma 

nova organização de sociedade e família, fazendo com que a mulher buscasse cada 

vez mais seu espaço no mercado de trabalho, necessitando também de quem 

acolhesse seus filhos. Sendo assim, surge a necessidade de criação e ampliação de 

espaços que pudessem receber estas crianças e, consequentemente, a precisão de 

profissionais que se dispusessem a ensiná-las também aumenta. 

Esta forma de reorganização social, com o fato de a mulher passar a ocupar 

outros espaços, que não apenas os seus lares, ainda buscava manter as relações de 

poder que perpassavam por este meio, visto que estas mulheres e também as 

crianças faziam parte de um processo que também consistia em uma nova forma de 

organizar a sociedade. 

Segundo Sarat (2015), no diálogo com Elias (1994), pode-se dizer que tal forma 

de organização se caracterizava pela configuração de redes de interdependências, 

num processo de “civilizar, instruir, formar e educar as populações. A proposta era 

inseri-las no contexto das ideias que circulavam no período e apontavam concepções 

de progresso e civilidade, como modelos de desenvolvimento para os países da 

América Latina [...]” (SARAT, 2015, p. 02). No diálogo com Elias (1994) torna-se 

relevante considerar que: 

 
 
A rede de interdependência entre os seres humanos é o que os liga. Elas 
formam o nexo do que é aqui chamado configuração, ou seja, uma estrutura 
de pessoas mutuamente orientadas e dependentes. Uma vez que as pessoas 
são mais ou menos dependentes entre si, inicialmente por ação da natureza 
e mais tarde através da aprendizagem social, da educação, socialização e 
necessidades recíprocas socialmente geradas, elas existem, poderíamos nos 
arriscar a dizer, apenas como pluralidades, apenas como configurações. Eis 
o motivo porque [...] não é particularmente frutífero conceber os homens à 
imagem do homem individual. Muito mais apropriado será conjecturar a 
imagem de numerosas pessoas interdependentes formando configurações 
(isto é, grupos ou sociedades de tipos diferentes) entre si (ELIAS, 1994, p. 
249). 
 
 

Para Elias (1994) esta rede de interdependência entre as pessoas, volta-se 

para a configuração dos processos sociais norteados pela sociogênese (processo 

sócio-histórico) do grupo, por meio do qual as transformações sociais são percebidas 

e desencadeiam mudanças individuais, por meio da psicogênese do indivíduo, que 
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influencia no comportamento deste em seu meio social. Desta forma, o processo 

civilizador pode ser caracterizado por esta transformação das estruturas individuais, 

principalmente porque estas estão em harmonia com a concepção de sociedade que 

as norteia, ou seja, a partir de uma ‘sociedade dos indivíduos’. 

Esta sociedade, composta por indivíduos interdependentes precisa ser 

compreendida também na perspectiva da história da formação docente ocorrida no 

Paraguai e mesmo que em período não síncrono ao do Brasil. Por isso é importante 

destacar que a mesma inicia no final século XVI, quando surgem as escolas de 

primeiras letras no país, o que segundo Cardozo (1996) gera o anseio em formar 

professores para tal demanda. Inicialmente as instituições formativas apresentaram 

uma organização de caráter particular, promovida pela igreja e seguindo os dogmas 

religiosos. Com a reestruturação da sociedade e a influência da colonização 

espanhola, o Cabildo passou a controlar algumas funções municipais, políticas e 

jurídicas e a assumir a responsabilidade pela educação (SILVA, 2020). 

Hernandarias, considerado o primeiro intelectual paraguaio, estava à frente de 

várias movimentações pela educação no país, principalmente na tentativa de criação 

da Universidade desde 1603, o que só aconteceu em 1890 e não foi acompanhada 

por Hernandarias. Entretanto, a persistência deste intelectual em valorizar a formação 

docente ganhou destaque no momento em que reuniu os professores em Assunção, 

em 1609, para o exame de maestros, e historicamente registrou a criação da primeira 

Escola Normal para professores do Paraguai: 

 
 
[...] Hernandarias concentro en Asunción a todos los de la Provincia y los 
sometió a examen a cargo de los jesuítas. En uno de sus memoriales al rey, 
cuenta Hernandarias que le costó bastante trabajo reunir los maestros, pero 
no se quejó de los resultados de este examen. En realidade puede 
estabelecerse que esa reunión de maestros fue la primera Escuela Normal 
que tuvo el Paraguay. Se efectuó hacia 1609 (CARDOZO, 1996, p. 95). 
 
 

Em 1811, com o declínio da colonização espanhola, o Paraguai passou por um 

período revolucionário, no qual recebeu influência francesa e norte-americana. No 

bojo das muitas transformações ocorridas em âmbito social, econômico, político, 

político, cultural e educacional, várias ações em busca da consolidação da educação 

foram acontecendo, dentre elas a proposta de Hernandarias, publicada em forma de 
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documento, no dia 06 de janeiro de 1812, defendendo a instrução e boa educação do 

homem como meio de elevá-lo ao poder, heroísmo e como base de todas as demais 

virtudes morais. Destacando ainda que a instrução não era apenas um adorno, mas 

necessária para todos aqueles que fossem seguir a profissão de armas, para os civis, 

os políticos, para todos se beneficiarem do conhecimento científico (CARDOZO, 

1996). 

É possível verificar que até o momento a preocupação com a formação 

intelectual voltava-se, possivelmente, apenas aos homens, pois mesmo diante de 

outras literaturas, as orientações propostas ao trato com as crianças voltavam-se aos 

“maestros”, orientando-os a agir como bons pais de família, como no excerto que 

segue: 

 
 
La mejor enseñansa que el maestro podia imparitir era com su própia 
conducta. Los niños jamás aprenderán la educación moral si no la vem 
practicar. [...] Em consequência, al maestro debía adornale las cualidades 
próprias de um buen padre de família. Su primer empeño tenía que consistir 
em estudiar e profundizar el gênio, inclinación, talento y pasiones de los niños 
para dirigirlos con prudência y sujetarlos a los limites da la razón, 
reconiciendo la desigual condición de los mismos (CARDOZO, 1996, p. 232-
233). 

 
 

A preocupação com a formação das mulheres só ganhou espaço na história da 

educação paraguaia por volta de 1890, quando começou a ser estruturada a Escuela 

Graduada de Preceptores, a qual serviu de base para a Escuela Normal de Maestras 

de Assunção. As irmãs Adela e Celsa Speratti, após terem realizado um excelente 

trabalho na famosa Escuela Normal de Concepción, no Uruguai, foram convidadas 

pelo presidente Juan G. González para colaborarem com a criação da escola 

paraguaia e em 1896 a Escuela Normal de Maestras foi fundada oficialmente, em 

função dos esforços de Manuel Amarilha e sob a direção de Adela Speratti até o ano 

de 1902, quando a mesma faleceu. Assumindo a direção sua irmã Celsa Speratti, até 

1905. Hoje a Escuela Normal de Maestras é denominada de Escuela Normal de 

Professores Nº1. 

As Escolas Normais foram se multiplicando em todo o país, especialmente no 

interior e, para atender a esta demanda, foi necessário que o número de professores 

também aumentasse significativamente. Estudos como os de Cardozo (1996) e 
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Seiferheld (2016) destacam que durante a era liberal, com as tensões e 

acontecimentos desencadeados pela Guerra do Chaco (1932-1935), muitas 

adaptações aconteceram na sociedade e na comunidade escolar, a qual tentou não 

paralisar suas atividades, mas sofreu com os impactos da guerra, pois em vários 

momentos teve que produzir insumos para atender aos soldados e transformar suas 

salas de aula em hospitais, poupando apenas a educação primária. 

Como um dos resultados da guerra Seiferheld (2016) destaca uma maior 

representatividade feminina na sociedade paraguaia e a consequente ampliação das 

possibilidades formativas para a mulher, principalmente porque diante da morte de 

muitos homens durante o combate, as mesmas assumiram funções fora de seus lares, 

substituindo os homens em setores públicos e comerciais.  

Outro aspecto resultante da guerra é que com seu término várias escolas foram 

reativadas e assim o acesso das crianças à escola e à educação primária evidenciou 

bons efeitos, o que gerou a elaboração de um novo Plano de estudos, apoiado pela 

UNESCO.  

Entretanto, as tensões e instabilidades causadas pelos ideais fascistas de 

governos autoritários culminaram com o surgimento da ditadura de Stroessner em 

1954, perdurando até 1989. Esta apresentava um forte caráter opressor, perseguindo, 

prendendo e exilando muitas pessoas e instituições que desenvolviam atividades no 

campo do pensamento social, da educação e da produção de conhecimento. Porém 

o discurso propagado pelo governo buscava manter a ideia de paz, em ações que se 

diziam em prol do bem social e do progresso da nação, camuflando as ações violentas 

e autoritárias do governo. 

A intenção era manter a população em seu poder, como fizera com os/as 

professores/as, os/as quais deviam se filiar ao partido do governo como forma de 

manter sua lealdade ao mesmo, entretanto concediam-lhe o elemento de controle, 

poder e vigilância de suas ações. Cabe destacar que aqueles profissionais que não 

aceitavam se filiar ao partido tinham suas atividades políticas e sociais monitoradas 

por supervisores escolares, que geralmente eram membros ativos do governo, 

entretanto essa vigilância seguia uma perspectiva diferente (SEIFERHELD; 

D‟ALESSANDRO, 2018). 
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Neste sentido, é possível considerar que esta sociedade de indivíduos mais 

organizados e interdependentes entre si, com historicidades que ora se aproximam e 

ora se distanciam, principalmente no que se refere à contextualização histórica dos 

processos de formação docente para a infância, passa a ser muito mais evidente e 

significativa quando, por meio da História Oral, estes indivíduos contam suas 

vivências, são levados a buscar em suas memórias acontecimentos, fatos, situações 

que tenham feito parte de sua vida e que de alguma forma, por meio da psicogênese 

do indivíduo, possam entrelaçar-se com o meio social, de acordo com os princípios 

da sociogênese, e evidenciar a configuração de várias redes de interdependências 

que evidenciam o processo histórico pelo qual estes indivíduos passaram a repensar 

em sua profissão, em sua vida e em muitos outros aspectos que foram 

desencadeados através da metodologia do trabalho com a História Oral. Pois como 

destacam Sarat e Santos: 

 
 
Trabalhar com a história oral torna-se possibilidade de ouvir não somente 
minorias, mas valorizar todos aqueles que estejam representados nas 
pesquisas e investigações, valorizando vozes de pessoas, trajetórias de vida, 
memórias, biografias, histórias que possam dar respostas aos nossos 
questionamentos (2010, p. 51). 

 
 

Buscamos compreender como todo este processo de “ser professora”, da 

“escolha da profissão” e algumas “vivências mais significativas com as crianças” 

realmente aconteceu com uma professora, hoje aposentada, mas que lecionou por 

mais de trinta anos em escolas de Pedro Juan Caballero (PY), e que ao se deparar 

com a possibilidade de contar as suas memórias, sentiu-se emocionada e motivada a 

buscar aquilo que vivenciou e trazer para o presente, a fim de colaborar com a 

constituição histórica de suas vivências enquanto professora da infância. 

 

A ENTREVISTA E A ENTREVISTADA: EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E IDENTIDADE 

DOCENTE 

 

A metodologia da História Oral, que pode ser entendida como um procedimento 

que usa a entrevista como instrumento para fazer registros das narrativas de 
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experiências de indivíduos se configura como uma riquíssima ferramenta que auxilia 

na compreensão do processo de desenvolvimento da sociedade a partir de histórias 

de pessoas que nela vivem. 

 
 
A História Oral, pois é, mais que um arquivo de gravações. Implica a 
elaboração de um documento que pode ser, num primeiro momento a 
transcrição do testemunho e, em outra etapa, a sua análise. O primeiro 
estágio implica objetividade, o segundo admite graduações dependendo mais 
de quem interpreta (MEIHY, 1994, p. 53) 
 
 

A metodologia abre caminhos para a revelação de histórias para quem conta e 

para quem ouve, permite um ir e vir no tempo, ao longo de vivências e emoções, que 

se configuram em representações para pesquisador e na rememoração de aspectos 

selecionados pelo pesquisado. Segundo Delgado: 

 
 
Ao se dedicar à análise do passado, o estudioso da História vai ao encontro 
de um outro tempo diferente daquele no qual está integrado. Nessa viagem 
realiza-se um amálgama peculiar caracterizado pelo encontro de 
singularidades temporais. Trata-se do encontro da História já vivida com a 
história pesquisada, estudada, analisada, enfim, narrada. (DELGADO, 2003, 
p. 10-11). 
 
 

Esta narração constitui a historicidade do pesquisado, permite ao pesquisador 

a construção da interpretação do vivido não modificando a essência do narrado, tal 

como destaca Meihy (1994) e de acordo com o que propõe Delgado, visto que: 

 
 
[...] ao se interpretar a história vivida, no processo de construção da história 
do conhecimento, os historiadores são influenciados pelas representações e 
demandas do tempo em que vivem e a partir dessas representações e 
demandas, voltam seus olhos para o vivido reinterpretando-o, sem no 
entanto, o modificar (2003, p.10). 
 
 

No processo de desenvolvimento desta metodologia, a construção de olhares 

diferenciados acerca do narrado, a interpretação e reinterpretação das ações e 

situações revisitadas, as emoções e sentimentos que voltam a permear o presente 

são inevitáveis por parte de quem narra, e em muitos momentos, geram tensão, 

sentimentos conflitantes e inquietantes em quem ouve, pois, desencadeiam a 

necessidade de querer ouvir mais, de conhecer e analisar mais a fundo os 
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acontecimentos que marcaram a história investigada, em função da temporalidade e 

da construção relacional entre o presente e o passado, pois.  

 
 
O tempo é um movimento de múltiplas faces, características e ritmos, que 
inserido à vida humana, implica em durações, rupturas, convenções, 
representações coletivas, simultaneidades, continuidades, descontinuidades 
e sensações (a demora, a lentidão a rapidez). É um processo em eterno curso 
e em permanente devir. Orienta perspectivas e visões sobre o passado, 
avaliações sobre o presente e projeções sobre o futuro (DELGADO, 2003, p. 
10). 
 
 

A entrevista com uma professora de Pedro Juan Caballero (PY), a qual foi 

escolhida por ter trabalhado com a infância desde a década de 1970 na região de 

fronteira, consistiu em ouvir sua narrativa com o propósito de compreender como o 

“ser professora”, “a escolha da profissão” e algumas de suas “vivências mais 

significativas com as crianças” podiam ser revisitadas e trazidas para o tempo 

presente a partir da sua memória.  

A emoção sobre o vivido e as representações de tudo que foi rememorado 

corroborou para reforçar o caráter social da História Oral como metodologia que 

avança no campo científico, principalmente no que tange ao referendar que o trabalho 

com a História Oral “[...] enquanto método e prática no campo de conhecimento 

histórico, reconhece que a trajetória dos indivíduos e dos grupos merecem ser 

ouvidas, também as especificidades de cada sociedade devem ser conhecidas e 

respeitadas” (MATOS; SENNA, 2011, p.107). 

Características estas relevantes para o contexto da fronteira entre Brasil e 

Paraguai, o qual apresenta formas peculiares de configurações sociais, culturais e 

educacionais, o que faz com que os/as profissionais que desenvolvem suas atividades 

nesse meio ajam de formas particulares, ressaltando assim a importância de conhecê-

las, analisá-las e socializá-las, buscando ampliar seus direitos em meio às 

transformações pelas quais passa e pode ocasionar na própria realidade da qual faz 

parte, o que, segundo Meihy (2006) é visto como um dos objetivos-fim da História 

Oral, a possibilidade de transformação: 

 
 
Se, contudo, diversamente buscarmos o sentido social do conhecimento, 
chegaremos a uma postura, política e até militante, que vê a história oral 
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como um recurso de transformação e não apenas como acesso ao 
conhecimento a informação. É evidente que a busca do conhecimento e 
informação como meio de transformação é o objetivo do que estou 
convencionando chamar de história oral, mas, como fim, não como meio 
(MEIHY, 2006, p.194). 

 
 

O que levou a realização da entrevista com uma professora que desenvolveu 

suas práticas docentes com a infância na cidade de Pedro Juan Caballero (PY) 

justifica-se pelo fato de que este trabalho está associado a uma pesquisa mais ampla, 

a qual objetiva estudar as trajetórias docentes de professoras da infância, no contexto 

da fronteira. Assim, conhecer as vivências da professora que, por ora será 

apresentada, permite-nos compreender um pouco melhor alguns aspectos históricos 

da sua formação, de sua trajetória docente, e da constituição da história da educação 

na fronteira. 

O recorte temporal foi delimitado entre o período de 1970 e 1980, pois como a 

própria entrevistada destaca, foi o início de suas práticas profissionais com a infância. 

Momentos estes que serão de fundamental importância para a compreensão sobre o 

“ser professora”, sobre “a escolha da profissão” e sobre as suas “vivências mais 

significativas com as crianças”, aspectos tão bem pontuados nas narrativas da 

professora. 

A entrevistada, professora Renata314, destacou a satisfação em poder participar 

de alguns momentos de conversas e interações, aceitou prontamente e mostrou-se 

interessada em contribuir. Em um de nossos primeiros contatos disse que gostava 

muito de se lembrar do que havia feito enquanto trabalhava como professora. 

Essa possibilidade tão rica de revisitar as memórias e tudo que foi feito em um 

tempo passado e que, às vezes de forma meio tímida volta a aflorar no pensamento 

de quem narra, passa a ser um importante artifício para a configuração de situações, 

momentos, experiências que já se encerraram, mas continuam vivas dentro de si, 

como marcas preciosas, e que a memória consegue externar nessa constituição da 

identidade, da essência do ser que está a falar sobre o vivido. Assim como define 

Bobbio:  

 

 
314 O nome Renata é usado de forma fictícia, seguindo todo o rigor exigido para o desenvolvimento da 
pesquisa científica.  
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O relembrar é uma atividade mental que não exercitamos com frequência por 
que é desgastante ou embaraçosa. Mas é uma atividade salutar. Na 
rememoração reencontramos a nós mesmos e a nossa identidade, não 
obstante muitos anos transcorridos, os mil fatos vividos. [...] Se o futuro se 
abre para a imaginação, mas não nos pertence mais, o mundo passado é 
aquele no qual, recorrendo a nossas lembranças, podemos buscar refúgio 
dentro de nós mesmos, debruçarmos sobre nós mesmos e nele reconstruir 
nossa identidade (1997, p. 30-31). 
 
 

A professora Renata demonstrou esta caminhada introspectiva por suas 

memórias e, consequentemente a reconstrução de sua identidade de forma magistral, 

pois trouxe para o tempo presente não só os fatos acontecidos, mas a emoção em 

sua fala, o sentimento em suas ações e o brilho no olhar ao contar suas experiências 

que o tempo permanecido ao seu lado transcorreu de forma que não percebemos, e 

nossos diálogos reforçaram a importância de se pesquisar a trajetória de vida desta 

professora. 

Renata tem 76 anos, nascida em Pedro Juan Caballero, conta que começou a 

estudar em sua cidade natal, por volta de 1958, fazia o curso Normal, para se tornar 

“Maestra”, professora para trabalhar com crianças. Entretanto, ela fala que parecia 

que não era esta a profissão que queria seguir, mas que com o tempo foi se 

acostumando com a ideia e depois passou a gostar: “Eu comecei a me formar aqui na 

escola Normal, comecei a estudar aqui, mas parecia que não era a minha profissão, 

aquilo que eu queria, que eu gostava, mas com o tempo fui estudando, estudando, fui 

me adaptando e fui gostando” (RENATA). 

Diante do fato destacado pela professora Renata, principalmente no trecho em 

que fala que “parecia que não era a minha profissão”, questionei o que a levou buscar 

esta formação e ir para uma sala de aula, e a resposta foi: 

 
 
Porque não havia outra faculdade, nada! Era somente contabilidade, depois 
era o 6º curso, não, havia uma escola assim como bacharelado, mas você 
tinha que estudar, comércio, por exemplo, tinha que fazer desde o 1º curso, 
até o 6º, aí você se formava comerciante, depois se fosse fazer bacharelado, 
para poder entrar na faculdade. E o magistério era terminar o 6º curso e você 
já tinha o seu trabalho, era mais fácil, antigamente. Isso cada vez levava uma 
a fazer; isso me levou a fazer, porque eu não teria condições de ir, por 
exemplo, morar em Assunção para poder estudar. Justo neste ano que eu ia 
começar a estudar se fechou o “Professoral”, para ser professora superior [...] 
E este ano que eu ia começar a estudar se fechou (com muito pesar!!), foi o 
último ano e eu sou apenas professora primária (RENATA, grifo nosso). 
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Pelo contexto apresentado na fala da professora Renata, pode-se perceber 

que, por mais que o “ser professora” não fosse de início a sua primeira opção, as 

muitas circunstâncias da vida e da sua historicidade a levaram para este caminho. 

Fato que segundo Louro (1997), mediante às transformações pelas quais passavam 

a sociedade brasileira na década de 1970, a busca pelo magistério era uma forma de 

a mulher conseguir sua colocação no mercado de trabalho.  

Assim, vemos que o mesmo acontecia no cenário paraguaio, pois Renata 

ressalta que em função de o curso Normal poder colocá-la de uma forma mais rápida 

em contato com o mercado de trabalho, e o curso de contabilidade ser noturno e 

predominantemente masculino, a opção que tinha era a escolha por ser professora 

primária, visto que a oferta de um curso que formava professoras para o nível superior 

na região deixou de ser ofertado.  

Esta narrativa nos faz compreender muitos acontecimentos e escolhas do 

mesmo, e assim a professora Renata continua sua rememoração, com o propósito de 

também compreender a escolha por sua profissão. Ela conta ainda que em Pedro 

Juan Caballero havia poucas alunas que queriam seguir a carreira do magistério e 

que como teve que ir para Assunção, a capital do País, para acompanhar seu pai em 

um tratamento médico, aproveitou também para terminar seu curso Normal. Em 1963 

ela já estava formada e diz que quando voltou para Pedro Juan Caballero, em 1964, 

chegou e já começou a trabalhar:  

 
 
Eu vim em 64, já formada, e foi aí que eu comecei, quando cheguei aqui já 
tinha um lugar para trabalhar. Comecei trabalhando com o 2º grau, com gente 
maior, sete, oito, nove anos [...] foi um pouco difícil porque foi a primeira vez, 
eu não tinha praticamente nenhum contato com os pequenos, a não ser nas 
práticas que tínhamos. Tínhamos muitas práticas, mas não era igual estar em 
aula, não era igual (ENATA). 
 
 

A professora ressalta que como processo de formação fez dois anos de um 

curso preparatório e depois mais quatro anos de formação no Normal, o que lhe 

assegurou finalizar o “6º curso” e poder começar a trabalhar no ensino primário. Ela 

observa que para trabalhar com os pequenos fez ainda outro curso que se chamava 

“Parvularia, específico para trabalhar com los niños” (RENATA). Reforçando que à 
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época não era como agora, que tem que se fazer um curso superior, no qual se 

fundamenta muito mais teorias e práticas. Ela fala que naquela época, muitas coisas 

eram aprendidas na prática mesmo, no dia a dia com as crianças. 

Este contexto nos leva a vislumbrar que suas vivências eram ressignificadas 

mediantes as necessidades com as quais se deparava, pois ela menciona que havia 

mudanças propostas pelo governo, às quais as professoras precisavam se adaptar, 

mas que isso não tornava o trabalho menos gratificante, visto que mesmo em meio a 

muitas dificuldades, tal como salas repletas de crianças e a inexistência de auxiliares 

para lidar dia a dia com mais de 30 alunos, ela se sentia muito grata por poder 

contribuir com a formação intelectual e pessoal daquelas crianças. Ao ser questionada 

sobre que tipo de história construiu com aquelas crianças e qual a contribuição dela 

enquanto professora, Renata destaca que: 

 
 
Eu era praticamente a segunda mãe delas, e isso me motivou, porque agora, 
por exemplo, há alunos que me reconhecem e dizem “professora!!” [...] (fala 
emocionada) e se sentem agradecidos, e eu também, porque recordo deles 
como se fossem meus filhos, estou feliz por ter contribuído para que essas 
crianças chegassem ao que são hoje, profissionais, assim (RENATA, grifo 
nosso). 
 
 

Renata nos mostra que ao rememorar suas práticas enquanto professora de 

crianças, traz, mesmo que de forma tímida, uma importante análise do seu papel 

diante da contribuição no processo formativo destes pequenos. Assim como ao 

relatar, de forma emocionada sobre um ex-aluno chamado Gustavo: “[...] hoje em dia 

é reconhecido, mora em Assunção, cada vez que ele vem aqui, que tem a mãe dele 

aqui, ele vem e me vê” (RENATA).  

Buscando em suas memórias as lembranças da profissão, Renata compartilha 

com quem a ouve e, consequentemente com quem lê estes escritos, momentos de 

construção e rememoração de sua historicidade, pois o ir e vir de seus relatos faz 

aflorar sentimentos que estavam apaziguados, emerge o pensar acerca de uma 

identidade muito peculiar e ressignifica práticas que por anos permaneceram ocultas 

em sua memória. Assim, dialogamos com Sarat, quando ela destaca que: 
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Quando a pessoa está contando fatos de sua vida ela acredita que aquilo 
aconteceu, vai valorizando ou desvalorizando determinadas situações, 
lembrando dos acontecimentos mais significativos e selecionando, por meio 
da memória, fatos a serem contados. A narrativa feita no momento presente 
torna-se, carregada das imagens e representações que ela faz do 
acontecimento passado (SARAT, 2004, p.61). 
 
 

Ao narrar suas memórias a professora Renata não as fez de forma linear, mas 

as retomou de acordo com as situações lembradas, a relevância dos acontecimentos 

e a vivacidade que o contato com a História Oral lhe possibilitou, evidenciando assim 

a constituição histórica da sua formação docente e também das relações pessoais 

que a configuraram como este indivíduo constantemente imbricado e interdependente 

às relações sócio-históricas que Elias (1994) propõe. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Refletir e escrever sobre as vivências de uma professora da infância, a qual 

buscou em suas memórias seu processo de formação e alguns aspectos mais 

significativos de sua prática docente, trazendo para o tempo presente aspectos 

relevantes de uma história que foi vivida e que agora, ao ser relembrada, torna-se 

repleta de novos significados e emoções, permite a estruturação da história de vida 

desta professora que trabalhou na fronteira entre Brasil e Paraguai, e porque não 

dizer, da constituição da História da Educação Fronteiriça. 

Utilizar a metodologia da História Oral possibilitou que este trabalho valorizasse 

as experiências da Professora Renata, que em todos os momentos das entrevistas se 

mostrou muito satisfeita em poder colaborar e compartilhar conosco um pouco de sua 

história, visto que ao propor esta forma de trabalho dialogamos com Portelli, quando 

este destaca que “[...] cada pessoa é um amálgama de grande número de histórias 

em potencial [...]. Cada entrevista é importante, por ser diferente de todas as outras” 

(1997, p. 17).  

E assim aconteceu com a professora Renata, suas entrevistas foram 

extremamente importantes para que o caráter do trabalho com a História Oral fosse 

melhor compreendido, mas principalmente, possibilitou que lançássemos um olhar 

mais profícuo acerca da trajetória desta docente da infância em seu contexto de 
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trabalho na fronteira, instigando-nos, portanto, a continuar esta investigação, por meio 

da História Oral, buscando conhecer novas histórias destas mulheres professoras que 

arduamente construíram seu caminho no trabalho com a infância.  
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SUPERANDO ESTIGMAS, CONSTRUINDO RESISTÊNCIAS:  

INSERÇÃO E PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES HAITIANOS/AS NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PORTO ALEGRE/RS 

 
Rebecca Bernard315 

 
INTRODUÇÃO 

 

Nesse artigo tratarei de apresentar os resultados parciais da pesquisa que 

venho desenvolvendo junto ao Mestrado em Sociologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, com título homônimo. Para isso, começarei introduzindo a temática 

estudada na primeira seção, bem como o problema de pesquisa que orienta meu 

trabalho e seus objetivos específicos. Na sequência, apresentarei em suas seções os 

resultados parciais de minha pesquisa, respectivamente, através das entrevistas 

realizadas e das anotações de meu diário de campo por ocasião de um acontecimento 

singular envolvendo uma criança haitiana e sua professora.  

 

CONHECENDO O CONTEXTO ESTUDADO: OS DESAFIOS DA MIGRAÇÃO 

HAITIANA  

 

A emigração do povo haitiano para os Estados Unidos e outros países como 

França, Canadá e outros, começou no final da década de 1950 e no início de 1960 

com a ascensão de François Duvalier (Papa Doc) ao poder e continuou até sua morte 

em 1971. Muitos, especialmente os intelectuais, deixaram o Haiti em razão da 

perseguição política, para salvar sua vida. A fuga se intensificou durante o governo de 

seu filho, Jean Claude Duvalier (Baby Doc) e após o golpe, em 1986. (Trouillot, 1995) 

O país se encontrava em um estado de extrema calamidade, conseqüência da 

opressão política, dificuldade econômica, fome e falta de oportunidade de trabalho, 

legados do colonialismo contra os quais o Haiti até hoje se debate (Marques, 2017). 

Não por acaso, para sobreviver, os haitianos se deslocavam em massa em frágeis 

embarcações para atravessar o Mar do Caribe a fim de atingir a costa da América, em 
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busca de oportunidade, para começar uma nova vida. Muitos perderam a vida nessas 

viagens antes de chegar à terra de esperança.  

É possível perceber que os haitianos estabelecem a imigração talvez por uma escolha 

fundada em identidade, alicerçada culturalmente como possibilidade para encarar os 

problemas políticos, econômicos e ecossistêmicos que devastam o Haiti desde após 

sua independência até o terremoto de Janeiro de 2010. Assim, a migração dos 

haitianos é um meio de procurar uma oportunidade de concretizar sua vivência como 

ser humano, “que sempre se dá como uma superação das limitações das condições 

objetivas existentes em determinadas épocas e sociedades”. (CIAMPA, 1997: 1)3 

O Brasil vem se dizendo um país que acolhe o imigrante e refugiado haitiano, dando-

o uma nova oportunidade de refazer sua vida. Entretanto, segundo Costa (2016), há 

uma grande diferença entre o discurso de que os imigrantes haitianos seriam bem-

vindos e a maneira que essa política foi de fato implementada no Brasil. Essa 

contradição se manifesta no fato do Brasil exigir visto dos haitianos para sua entrada 

no país, o fato de não concedê-lo no consulado haitiano, fez com que 90% dos 

imigrantes haitianos tivessem de entrar no país pela “porta dos fundos”. 

Chegando à fronteira brasileira, nós, (os imigrantes) solicitávamos refúgio. O número 

era considerável, muitos deles incluindo famílias com crianças e mulheres grávidas, 

foram alojados em um abrigo sem luz e água. Outros que tiveram possibilidade 

financeira alugavam um quarto parar morar e outros se acomodavam nos hotéis. A 

igreja católica e algumas igrejas protestantes acolheram as famílias com crianças 

fornecendo-as comidas e apoio necessários. No momento, as famílias não pensavam 

em colocar seus filhos na escola, a educação era colocada no segundo plano porque 

os seus objetivos eram: ser reconhecidos pelo país e procurar trabalhos para sua 

sobrevivência. Essas famílias eram os primeiros a ser atendidos pela Polícia Federal 

porque as crianças são mais vulneráveis que os adultos. Alheias à vontade de seus 

pais, as crianças haitianas chegam ao país com mais uma demanda: a inserção em 

escolas públicas para efetivação de seu direito a educação. 

Tendo em vista a importância da socialização via escola e do potencial antirracista 

que a educação pode ter no acolhimento de imigrantes, o presente projeto pretende 
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conhecer com mais detalhe a situação de crianças imigrantes haitianas nas escolas 

públicas da cidade de Porto Alegre, conhecendo as principais dificuldades enfrentadas 

pelos envolvidos no processo educativo: estudantes, professores e familiares.  

Se mesmo os negros brasileiros lutam diariamente contra ideias e práticas de racismo, 

preconceito, discriminação, sob qualquer forma, mesmo com aprovação das Leis 

10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 da LDBEN nos ensinos fundamental e médio, quão 

duras não são as lutas dos imigrantes haitianos negros de línguas e culturas 

diferentes!? 

Revisando as Leis Diretrizes da Educação Nacional (LDBEN), deparei-me com o 

artigo 26, que realça a necessidade urgente do governo em educar a sociedade 

brasileira  independentemente da sua etnia racial e sua descendência, no qual insere 

a seguinte lei: 

 
 
Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 
devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e dos educandos.  (Redação dada pela lei no. 12.796 de 2013). 
 
 

Vendo a preocupação e a determinação dos dirigentes em educar e ao 

desenvolvimento de cada cidadão integrante da sociedade brasileira tendo a idade de 

freqüentar a escola, independentemente da região ou local do território nacional, da 

cultura, da economia; isso me impulsiona a pensar e a realizar uma pesquisa 

qualitativa sobre a situação dos meus conterrâneos vivendo no Brasil especialmente 

no município de Porto Alegre. 

Conforme o relato da Professora Maria Josepha P. Motta no seu artigo intitulado “O 

processo de comunicação na dinâmica educacional” a comunicação é um fator básico 

na relação em todo de atividade humana e, em especial, para a educação. Com a 

palavra o homem se tornou homem.  O instrumento básico de intercomunicação, uma 

vez que o progresso cultural somente se perfaz paralelamente às aquisições da 

linguagem, proporciona esta, o intercâmbio cultural entre os povos e conserva o 

patrimônio das conquistas em todos os setores da atividade humana. 
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Segundo o relato de uma pesquisa de observação participante feita por um grupo de 

pesquisadores da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Rondônia no 

segundo semestre em 2014, na escola de ensino fundamental Hebert de Alencar, 

ressalta que segundo sua constatação, as escolas públicas brasileiras não estão 

preparadas para receber a demanda de acolher as crianças imigrantes316. A razão é 

que o governo brasileiro não possui políticas públicas de inserção delas. 

Esse relato é o desabafo da diretora e de uma secretária da escola do ensino 

fundamental Hebert de Alencar presente nos estudos mencionados: 

 
 
A falta de políticas públicas é o maior obstáculo confrontado pelas escolas 
principalmente as do ensino fundamental, perante o ocorrido migratório de 
crianças haitianas em Porto Velho, quais sejam, a tradução, no momento da 
realização de matrículas, de documentos de francês para o português. O 
governo não dispõe de tradutor para facilitar a compreensão dos documentos; 
a metodologia aplicada para que o processo de aprendizagem do idioma e 
da adaptação obtenha êxito; o acompanhamento escolar nas tarefas diárias, 
entre outros. (Angélica P. dos Santos, Marquésia S.F. dos Santos, Marília 
L.P. Cotinguiba;2014, p. 6,7). 
 
 

Ao interrogarmos nossa realidade a partir dessas contribuições, percebe-se que, 

mesmo que alguns aprendamos a falar o idioma português há dificuldade de se 

expressar e de se fazer entender bem falando nessa nova língua. Mas além dessas 

dificuldades, entram outras questões de ordem social e cultural que se colocam como 

obstáculos para a comunicação com os brasileiros, tais como: o racismo, adensado 

pelo preconceito com imigrantes e refugiados, que resulta na dificuldade de aplicação 

a contento de políticas públicas efetivas para o bom acolhimento da diferença. Diante 

disso, propõe-se, como problema disparador desse projeto, a questão: Que desafios 

específicos o multiculturalismo coloca para a inserção e a permanência das crianças 

haitianas nas escolas de ensino fundamental da rede municipal de Porto Alegre? 

 Tendo essa questão como horizonte, cumpre identificar como tem-se dado o 

acolhimento de crianças haitianas nas escolas públicas de Porto Alegre, investigando 

 
316 A ação pedagógica mostrava claramente que estava aplicando o favoritismo a cultura da classe 
dominante que tem o poder econômico e a rejeição da das outras classes da sociedade. A verbalização 
de Bourdieu e Passeron no livro “A reprodução: Elementos para uma teoria do sistema do ensino” é 
uma revelação do que estava acontecendo no seu tempo e pode-se afirmar que é um reflexo de tudo 
o que está acontecendo em nossa sociedade. 
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as exigências que vem sendo feitas às famílias por essas instituições e o modo como 

sua equipe docente e diretiva vem percebendo e lidando com a chegada desses 

alunos; Conhecer as dificuldades encontradas e estratégias de solução mobilizadas 

pelas famílias com a inserção das crianças no ambiente escolar, desde a aquisição 

da documentação necessária até os dilemas advindos das novas interações 

cotidianas; Diagnosticar as dificuldades encontradas pelos alunos haitianos no 

sistema escolar e as estratégias mobilizadas por eles para resistir a elas e superá-las; 

Compreender como se dão as interações cotidianas (no ambiente escolar e 

extraescolar) dos alunos haitianos com demais atores escolares (alunos, pais, 

professores, funcionários, vizinhança) da rede municipal de Porto Alegre, verificando 

como o multiculturalismo se expressa nessas experiências (identificando reprodução 

de estigmas e estratégias de resistência). 

Para isso, selecionou-se como campo empírico escolas da rede pública de Porto 

Alegre frequentadas por crianças haitianas. A pesquisa assumiu base qualitativa e 

vem sendo realizada por meio de entrevistas em profundidade, algumas realizadas 

fora do espaço escolar com as famílias dessas crianças haitianas, com as próprias 

crianças e no espaço escolar com diretoras e professoras.  A amostra analisada 

obedeceu a dois critérios: selecionou-se famílias com as quais a pesquisadora tem 

uma relação prévia, mediada pelo Centro Vida, e, portanto, condições de estabelecer 

a relação de cuidado e confiança necessária para as entrevistas em profundidade. A 

ideia é a de “seguir” essas famílias, realizando pesquisa na escola em que seus filhos 

estão inseridos. Além dessa estratégia, adotada em um momento inicial, decidiu-se, 

depois de estabelecer as primeiras comunicações com a Secretaria Municipal de 

Educação, visitar escolas indicadas pela instituição, com o intuito de conhecer os 

problemas lá enfrentados, o que se tornou impossível por ocasião da pandemia. 

Nas escolas, a pesquisa tem contado, para seu desenvolvimento, além das 

entrevistas semiestruturadas realizadas com a equipe diretiva e docente, a 

observação (Gumieri, 2018) nas salas de aula e contextos de socialização escolar, 

registrados em diário de campo (Diniz, 2017).  

Quando chegou a Pandemia ao Brasil, impondo quarentena e fechando as escolas, 

já se havia realizado uma primeira incursão piloto a campo. Nela, pude realizar a 
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primeira entrevista em profundidade com uma família haitiana e, logo na seqüência, 

com uma equipe da escola em que a criança estava inserida. Essa primeira 

experiência serviu para testar os instrumentos de pesquisa e para estabelecer relação 

com a secretaria municipal, que aprovou o projeto e colocou-se à disposição para 

auxiliar. 

 

REGISTROS DE CAMPO: OS RESULTADOS PARCIAIS DA PESQUISA 

 

Depois de uma aula de Português (no Centro Humanístico Vida), em uma noite 

de terça-feira 08 de Setembro de 2019, conversei com uma família imigrante haitiana 

do curso sobre minha pesquisa e lhe expliquei em detalhe do que se trata. 

Prontamente, a mulher me disse que faz tempo que ela quis me contar alguma 

situação que a família está confrontando e precisa ter um encontro comigo. Nós 

marcamos um dia para nos encontrarmos e perguntei para ela: “O que você acha do 

meu projeto de pesquisa? Ela me respondeu: “Eu o achei ótimo. Pode vir quando 

puder na minha casa para nós conversarmos.” Então, na manhã de terça-feira, 15 de 

Outubro de 2019, às 09:00 horas, bati no portão da casa dela e eles (ela e o esposo) 

me estavam esperando. Eles me disseram que não tem nenhum problema se um dia 

precisar contar para alguém tudo o que vai ser dito na entrevista, porque eles 

acreditam que eu não vou fazer uma coisa que possa prejudicá-los. Também me 

deram a permissão de gravar a entrevista ou a fala deles. Foi tão rápido que só em 

meia-hora, responderam a todas as minhas perguntas e me contaram tantas coisas 

que são suficientes para preencher um caderno de quase 40 páginas. 

Receberam-me os dois: pai e mãe, cuja profissão disseram ser, respectivamente, 

encanador e alfaiate e costureira. Quando lhes perguntei como foi o processo de 

imigração e se havia encontrado alguma dificuldade, o pai disse-me que para ele não 

foi fácil obter o visto para entrar no Brasil:  

 
 
Eu tinha que pagar um valor de US 1500 a um terceiro que a sua vez o 
repassou ao consulado para obter o visto. Eu deixei minha família no Haiti no 
único desejo de trabalhar para trazê-la perto de mim. Chegando no Brasil, fui 
recebido pelo meu irmão que já tinha alguns anos no país e dois meses 
depois, encontrei um trabalho em um atelier de costura. (Bernard, 2019) 
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Fica evidente na fala desse pai a importância da língua para socialização, já que, na 

sequência, ele informou “Depois de um mês, fui demitido por não ser falante de 

português mesmo sendo um bom trabalhador”. No entanto, como eu já disse acima, 

uma das características do haitiano é sua resiliência e capacidade de persistir, como 

se percebe na sua fala seguinte: 

 
 
Não passou muito tempo, encontrei outro trabalho. Esta vez era um serviço 
de limpeza. Um dos colegas se interessou em aprender o idioma francês e 
eu o propus de lhe ensinar o francês em troca do português. Assim, consegui 
conversando com os outros colegas ensinando meu idioma a meu colega 
amigo. (Bernard, 2019). 
 
 

O entrevistado também revelou que escolheu o Brasil como país de destino “não só 

por causa das perseguições e também por não poder conseguir o visto pelos Estados 

Unidos porque o meu desejo era de ir lá”. Ele completa dizendo que: 

 
 
Alguns anos atrás, minha tia que mora nos Estados Unidos, começou com o 
processo de fazer-me ir lá. As dificuldades que eu encontrei fizeram com que 
eu desistisse e me focalizei em uma possível oportunidade de recomeçar 
minha vida viajando para cá. Depois de três anos, trabalhando e poupando 
dinheiro, consegui entrar minha esposa e meus três filhos no Brasil. 
 
 

Ainda comentando as razões para sua migração, ele afirma que, no Haiti “não era rico, 

mas eu tinha condições para sustentar a minha família porque eu tinha lá um atelier 

de costura”. Resolveu sair porque o clima no país tornou-se belicoso e quem, como 

ele, possuía um pequeno negócio capaz de garantir sustento, passou a ser visado e 

perseguido. 

Quando lhe perguntei sobre o trabalho aqui no Brasil, respondeu-me que só ele 

trabalhava para manter o sustento da família, ainda que esposa já estivesse há um 

ano no país. O único trabalho que a esposa havia conseguido era o de faxineira na 

casa de um amigo de seu esposo. O serviço era ocasional e a renda mensal da família, 

ele me informou, era “insuficiente para cobrir os gastos”. Contando com um salário de 

1200 (mil e duzentos) Reais por mês, o pai pagava um aluguel de 600 (seiscentos) 

Reais, além da luz, água e so rancho semanal para manutenção da casa, suprimento 

das crianças. Sua expectativa e esperança naquele momento era conseguir um 
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empréstimo para abrir um atelier de costura: “compraremos novas máquinas de 

costura, tecidos e ao mesmo tempo confeccionaremos uniformes esportivos e outros 

tipos de vestimenta para vender para sustentar a família” (Bernard, 2019). 

Ao perguntar aos pais que expectativas tinham com relação à escola onde as crianças 

estavam estudando, disseram-me acreditar que “a formação que as crianças estão 

recebendo pode abrir novas saídas para o bem estar da família. Também, queremos 

que elas estudem para serem profissionais para inserir no mercado de trabalho na 

terra brasileira” (Bernard, 2019). 

O casal entrevistado têm três filhos, e cada um deles frequenta uma escola já que, 

conforme mencionou o pai “porque quando fui fazer a matrícula não tinha vaga para 

todos eles”. A mais velha estudava na Escola Pepita de Leão, a segunda frequentava 

a escola Presidente Vargas e o mais novo ia a uma escola infantil, todas elas na zona 

Norte de Porto Alegre, no Passo das Pedras, do outro lado da Avenida Baltazar de 

Oliveira Garcia, região onde muitos imigrantes decidem estabelecer-se talvez por ser 

próxima do Centro Humanístico Vida, onde muitos deles foram inicialmente acolhidos. 

As escolas, segundo os pais “estão à 15 min de caminhada”. A mais velha está no 

terceiro ano do ensino fundamental, a do meio, no primeiro ano do fundamental e o 

mais novo, na creche. 

Ao perguntar se haviam tido alguma dificuldade para conseguirem matricular as 

crianças na escola, responderam: 

 
 
Quando chegamos na escola Presidente Vargas para matricular as crianças, 
eles nos disseram que tinha só uma vaga. Por isso, nós fomos na escola 
Pepita de Leão para ver se encontraríamos mais de uma vaga. Infelizmente, 
igual à outra, tinha só uma vaga. Nós matriculamos a mais velha na Pepita 
de Leão e a Anne Christie na escola Presidente Vargas. Depois corremos 
atrás das creches para encontrar uma vaga para o menino. Graças a Deus, 
o nome dele foi sorteado nessa creche onde ele está. Mas não foi fácil não 
para conseguir uma vaga nas creches. 
 
 

As escolas solicitaram, segundo os pais, o boletim escolar, o registro de nascimento, 

a carta de vacinação que haviam trazido do Haiti e os outros documentos emitidos 

pela Polícia Federal (RNE e CPF). Não foi exigida a tradução dos documentos porque 

“eles mesmos (pessoal da direção) fizeram a tradução. Com certeza ela foi feita pelo 
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Google”.  A escola fornece alguns livros didáticos, tais como os livros de matemática 

e da língua portuguesa.  Eles compram os que faltam e os cadernos. 

Perguntei-lhes se depois de conseguir a vaga, tiveram dificuldades com a integração 

das crianças no ambiente escolar, diante do que responderam ter tido dificuldades 

com a mais velha “porque a direção da sua escola nos pediu de deixá-la passar o dia 

inteiro na escola para o reforço escolar e ajudá-la a se adaptar a seu sistema de 

ensino-aprendizagem”. 

Questionados se haviam observado mudanças nas crianças depois do ingresso na 

escola(em casa, na vizinhança, etc.) responderam positivamente: “elas já procuram 

se expressar no novo idioma (português) e estão menos tímidas quando precisam 

pedir uma coisa ou uma explicação sobre um ocorrido”.  

Também procurei escutar as crianças. Os pais autorizaram as crianças a responder 

as perguntas que eu faria a elas. Durante a entrevista com elas, os pais circularam 

dentro de casa e algumas vezes pediram à uma ou à outra que ficasse quieta para 

não perturbar a senhora. Depois fomos todos no atelier do pai para tirar algumas fotos. 

O filho mais novo não participou na sessão de fotos porque estava chorando e não 

gosta de tirar fotos. A mais velha das crianças estuda na escola Pepita de Leão. Ela 

não gosta de se interagir na frente de muitas pessoas e a outra também. Por essa 

razão, suas entrevistas foram feitas só em casa. Talvez na presença dos seus 

coleguinhas e dos professores não se sentiriam à vontade de falar como elas fizeram.  

As duas meninas disseram gostar da escola: 

 
 
Eu gosto. Porque a professora dá as continhas para a gente, trabalha o que 
gosto de fazer, tais como: a educação física, brincar na corda, ler alfabeto.  
(...) 
Gosto. Eu gosto de ler para falar bem. 
 
 

A mais velha disse gostar “de ler o alfabeto porque se eu não gostar de ler o alfabeto 

não vou poder falar e ler” e a do meio afirmou gostas mais de ler histórias. A mais 

velha disse ter muitos amigos no colégio e gostar da professora por “ser legal com a 

gente”. A outra também disse gostar da professora e sentir-se bem com ela. Ambas 

enumeraram uma lista de nomes de colegas e amigos, como razões pelas quais 
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gostam do ambiente escolar. Foi uma rápida conversa, mas pude sentir que as 

meninas gostam da socialização escolar.  

Terminando a entrevista, minha interlocutora, a mãe das crianças, disse: ”Senhora 

Rebecca, agora são 10 horas, é hora do recreio; vou te levar nas escolas onde 

estudam as crianças.” Primeiramente, fomos na Escola municipal de Ensino 

Fundamental da Prefeitura de Porto Alegre, Presidente Vargas localizada na Rua Ana 

Aurora do Amaral Lisboa, 60, Passo das Pedras. Era 10:15 horas quando chegamos 

na frente da escola. Entramos pelo portão principal e chegamos ao pátio que dá 

entrada ao segundo portão. Nós encontramos com a vice-diretora e algumas 

professoras cuidando das crianças que estavam brincando. Depois da troca de 

saudações, me apresentei à vice-diretora como aluna e pesquisadora e entreguei a 

ela a declaração do PPGS/UFRGS, onde consta minha filiação institucional. Ela a leu, 

a devolveu para mim e disse: “Não temos autorização para receber qualquer tipo de 

visitas e dar informação, porque dependemos da Secretaria Municipal de Educação. 

Vai primeiro na SMED e pede para a chefe do setor pedagógico te dar uma 

autorização escrita e assinada por ela para depois voltar aqui. Caso contrário, será 

impossível te fornecer qualquer tipo de informação. É preciso respeitar as ordens dos 

chefes. Tudo é hierarquizado.” E disse para ela: “Onde está o SMED? Ele me ditou o 

endereço e o escrevi. Agradeci a ela e fomos embora. 

A filha mais velha da imigrante haitiana estuda em uma outra escola municipal de 

ensino fundamental da prefeitura de Porto Alegre (Pepita de Leão) e, ela me sugeriu 

de ir lá para tentar entrar em contato com o pessoal da diretoria. Foi com muita alegria 

que eles nos receberam e para a minha surpresa, depois de ler a minha autorização 

para coletar os dados, a diretora escreveu uma carta, a assinou e a anexou à 

declaração da PPGS/UFRGS. Ela ainda anotou em um papel o endereço da SMED e 

o nome da pessoa a quem devia entregar a carta e me disse: “Vai neste endereço, 

entrega esta carta a essa pessoa. Ela te dará uma autorização e volta logo aqui para 

coletar os teus dados tranquilamente. Estou te aguardando.” 

Há uma grande diferença nos comportamentos dos dirigentes dessas duas escolas. 

As instruções recebidas nas escolas não fazem do indivíduo tornar-se um ser 

compreensível e maleável. Mesmo que eu não tenha cumprido a minha missão 
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naquele dia, saí contente porque fui bem acolhida pelos membros da diretoria da 

Escola. Sem exagero, as reações das chefes dessas duas escolas, me levaram a 

fazer uma conclusão antecipada sobre a maneira com que as crianças haitianas que 

as freqüentam foram acolhidas por elas.   

No dia seguinte, às 09:00 horas, eu estava no endereço indicado (Rua Andradas, 680) 

na SMED no 8º andar. Entrei na direção e entreguei a carta à secretária. Ela a pegou 

e me disse: “Moça! Não é aqui que tu deves entregar essa carta. Se é para o estágio, 

não é aqui. É no outro andar.” Eu lhe respondi: “Não é o que você pensa. Por favor, 

leia a carta.” De relance, ela já leu o conteúdo da carta e a autorização da UFRGS e 

me convidou a sentar e a esperar por um momento. Ela entrou em uma sala e voltou 

alguns minutos depois e me aconselhou escrever para a diretora para marcar um 

encontro com ela pelo seu e-mail e esperar sua resposta. Imediatamente, abri os olhos 

bem grande e colocando as mãos sobre a boca, estipulei: “O que? Ela repetiu a 

mesma frase, esta vez pausadamente. Depois de respirar a fundo, eu sussurrei: “Que 

tipo de burocracia é essa? Não consigo entender essa linguagem.” Ela me perguntou: 

“Quando que tu vais precisar desses dados?”  “Na semana que vem”, respondi. Ela 

me fez sinal de esperar e voltou para dentro. Alguns minutos depois voltou e falou: “A 

diretora pediu para vir na sexta-feira, 18 de Outubro às 09:00. Ao ouvir essa frase, 

senti como se um saco de sal que estava sobre minha cabeça caísse no chão. Saindo 

de lá, liguei para a Profa. Pâmela para lhe contar o que veio de acontecer. Ela ligou 

para a diretora para lhe explicar um pouquinho do meu projeto.  

Assim, quando eu voltei na sexta- feira, a diretora me deu a autorização para voltar 

na escola Pepita de Leão para coletar os dados e em três outras escolas do município 

de Ensino Fundamental da Prefeitura de Porto Alegre. Segundo ela, duas dessas 

escolas têm mais estudantes imigrantes haitianos tanto na manhã como na tarde e 

me prometeu de entrar em contato com os responsáveis para avisá-los e facilitar a 

minha coleta dos dados. 

Na segunda-feira 21 de Outubro de 2019, às 09:00 horas voltei na direção da EMEF 

Pepita de Leão para coletar os dados. Foi recebida com muita alegria pelos membros 

da diretoria e com muito prazer responderam as perguntas do questionário. Também 
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buscaram as crianças para me facilitar as entrevistas e depois tiramos fotos como 

lembrança do nosso encontro. Fiquei satisfeita dessa experiência que tive com eles. 

 
 

 
Figura1. O pátio da escola Pepita de Leão na hora de recreio. 
Fonte: acervo da autora 
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Figura 2. Mãe e filha (imigrantes haitianas) no pátio da escola Pepita de Leão na hora do recreio.  
Fonte: acervo da autora. 

 
 
Ao questionar a diretora sobre como vem sendo a recepção de crianças imigrantes 

haitianas na escola, a ouvi responder o seguinte: 

 
 
Eu acho que é um desafio assim né, porque a gente tem muito boa vontade. 
A gente gosta muito de receber porque a gente entende que é super 
importante né, inclusive a gente fez um trabalho agora recentemente no 
Pepita no palco. O tema foi “A imigração” sobre todos os imigrantes, porque 
a gente tem mais prazer de receber, mas isso é um desafio a comunicação 
para eles e para as famílias na questão da língua, os costumes. Muitas vezes, 
a gente tem dificuldades de se fazer entender para essas famílias, dia a dia 
da escola, rotina da escola, se tem passeio, se tem horário diferente, se tem 
alguma outra atividade. Como a gente faz para essas famílias entenderem 
isso né? 

 
 
A diretora mencionou, como um dos principais desafios da escola com relação às 

crianças imigrantes, o de colocar essas crianças em turno integral para que passem 

mais tempo convivendo com a língua portuguesa. Na opinião dela, isso tem trazido 

bons resultados, já que no caso das crianças, filhos de meus entrevistados, em um 

ano, já estavam falando perfeitamente o português. Mencionou como uma das 

dificuldades: 
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“a parte das questões pedagógicas. Porque às vezes as professoras não 
conseguem medir de fato o que essa criança sabe só porque tem a questão 
da língua. A criança sabe ler, sabe escrever lá em francês e daí, a gente não 
sabe francês. Então para nós, isso é um desafio também. Não sabem mostrar 
isso em língua portuguesa. Isso é uma outra dificuldade. 
 
 

Quando as crianças chegaram [a mais velha e o mais novo], a escola realizou uma 

avaliação para saber em que turma eles iriam, “porque a gente não tem como adaptar 

o ano ou serie em que eles estavam com o ano da gente, né?”. Nessa avaliação, 

descobriram que a mais velha já estava alfabetizada em francês: 

 
 
A gente disse: “Bom, ela sabe ler. Não podemos colocá-la na turma dos 
pequenos. Ela vai ter que aprender a língua portuguesa.” Agora, eles estão 
indo bem, tanto ela quanto o pequeno. 

 
 
Ao questionar quais são os procedimentos adotados pela escola no que diz respeito 

à documentação exigidas para a vaga dessas crianças, a diretora respondeu: 

 
 
A gente não cria nenhum empecilho. Se a família tem um documento mais 
legal na entrada no Brasil e alguma coisa da escola anterior, o boletim e o 
que a família traz a gente acabou aceitando e com isso a gente matricula. Eu 
acho que uma orientação que não é nossa. É a regulação a SMED que essa. 
Então, tem que estar bem documentado para quando eles se formarem na 
escola, poderá dizer de onde você tira que eles deveriam estar no quarto ou 
quinto? Bom, aqui está a documentação que mostra essa avaliação que foi 
feito.  

 
 

A diretora mencionou tentar sempre conversar com as famílias, na medida da 

possibilidade, no entanto, afirma “Algum não consegue falar português dificulta 

bastante”, sem dar-se conta de que o fato de não haver profissionais aptos em língua 

francesa ou crioulo haitiano também é um problema.  

Ao inquirir se Os pais tiveram dificuldade em providenciar esses documentos e pedir 

que contassem um pouco sobre essa experiência, a diretora mencionou que os pais 

trazem os documentos “e a gente acaba adaptando e fazendo a nossa tradução. A 

gente faz a tradução às vezes no Google e a gente tem algumas colegas que sabem 

um pouco de francês e nos ajudaram, mas no geral, a gente vai no Google. Tem isso 

esses dias.” 
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Na sequência, a diretora comentou algo muito interessante, que traz pistas pra 

entendermos como a chegada das crianças imigrantes pode trazer às turmas a 

questão da interculturalidade: 

 
 
Quando chega na turma dessas professoras, a gente conversa 
informalmente: “olha fulana!” Eu lembro que uma professora especificamente 
no inicio, ela queria trazer o francês para os outros alunos. Ela começou a 
dar aula de francês pelos outros da turma. Eu disse: “Que legal! Tu estás 
aproveitando desse menino para trazer outra língua pelo restante da turma?” 
A gente não tem nem um profissional de francês. Essa professora quis 
ensinar alguma coisa de forma básica como assim: como se diz lixo? Como 
que a gente pode botar uma coisa no lixo? Os outros sabiam como dizer: 
temos uma dificuldade. Eu acho legal, foi uma troca bacana. 

 
 
Ao questioná-la sobre a existência de alguma formação ou orientação especial dada 

a esses professores(as) para acolher as crianças imigrantes, a diretora mencionou se 

tratar de uma escola da prefeitura e “ela tirou os nossos momentos de formação e de 

reunião”: 

 
 
A gente não tem nenhum momento, nem de formação nem de reunião. São 
raros no ano. Então, a gente está com dificuldade de se encontrar para 
resolver os nossos problemas básicos. Essa é uma dificuldade que está tendo 
de forma geral. Sem reunião como que a gente faz? Teria que ter formação 
e orientação porque é uma nova realidade. A gente tem que se adaptar a 
essa nova realidade. O ideal seria que ter informação, mas a gente está 
passando trabalho até esse grupo que está aí. A gente aceitou muito bem 
porque também é uma troca dentro da escola. Temos que ter interesse nessa 
pesquisa para poder nos ajudar. E essa fica muito difícil de qualquer formação 
ou conversa sobre uma situação difícil como essa no momento de trabalho. 

 
 

Quando questionei sobre como foi a adaptação dessas crianças e pedi que 

destacassem alguma situação especial, que houvesse mercado, a diretora respondeu 

haver muitos casos: 

 
 
O primeiro que me chama atenção, são as crianças. Elas são muito alegres, 
felizes e bem de vida. Elas sabem se adaptar bem. Trouxeram uma alegria 
dentro da escola. Elas estão sempre rindo, brincando. Isso nos chama 
atenção. Disse: ”Nossa! As crianças que têm uma história de vida difícil, sair 
de seu lugar, mas elas estão super bem, se adaptam bem, são felizes, 
contentes, né?” 
Elas são muito afetivas, muito emotivas, coisas mais queridas assim. Então, 
é muito legal essa diferença. Até brinco dessa última família que chegou. Um 
menino pequeno de JB chegou no primeiro dia, o pai largou e foi embora e 
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ele ficou e nem chorou. A professora chegou e disse: “Gente! Eu fiquei 
pensando naquela criança que não fala nem uma palavra em português e no 
meio daquela monte de outras crianças, brincando e não chorou.” Ela está 
fora de seu país, fora de seu ambiente familiar.  

 
 

Quando questionei como tem sido a experiência para essa diretora enquanto 

profissional da educação, como tem sido trabalhar com imigrantes, ela suspirou e 

respondeu: 

 
 
A gente admira isso. Tem uma coragem, né? Eles trazem isso sim, uma 
vontade de se dar bem, de se adaptar. E o que nos chama atenção é a 
gratidão das famílias por terem conseguido a vaga, de ter uma escola que 
recepciona bem, tem alimentação. Porque os que ficam aqui o dia inteiro, tem 
café da manhã, tem almoço, tem lanche da tarde. Então, a gente vê que as 
famílias ficam muito felizes e a gente fica muito feliz também. Algumas das 
crianças relataram que não podiam estudar lá por um tempo no país delas 
porque os pais não tinham dinheiro para pagar suas escolaridades. Enquanto 
os pais estavam juntando dinheiro para vir para o Brasil, elas ficaram fora da 
escola e aí chegaram aqui conseguiram matricular em uma escola. 
Nossa! A gente é suspeita. Muita gente gosta, entusiasmada. Tem um 
espetáculo que se apresenta e o tema desse ano é: “Somos todos 
imigrantes”, justamente para trazer a questão da imigração e representar 
esses nossos e até nos nossos cursos ela se torna. Isso traz tantas coisas 
diferentes para nós e os nossos alunos. 
 
 

Perguntada se a escola tem seguido políticas públicas indicadas para esse perfil de 

aluno, disse-me não ter política especial para acolher os alunos imigrantes: 

 
 
O que a gente tem: a mãe dos haitianos a Neuza, uma brasileira que vem 
conversar com a gente. Até a gente arrecadou roupas e outras coisas como 
alimentos que ela levou. Essas ligações não são políticas públicas. Elas não 
chegam para nós aqui. A gente se organiza por nós mesmos. As escolas da 
rede municipal, a nossa é muito inclusiva em todos os sentidos. Ela recebe 
alunos especiais e as portas se abrem, a gente acolhe e vai acolher, a gente 
vai se adaptar e organizar o acolhimento tentando acertar e fazer o melhor. 
 
 

E, por fim, ao questionar se houve alguma situação em que foi presenciada 

discriminação ou preconceito em relação à essas crianças, sua resposta foi que 

achava não ter havido: 

 
 
Aconteceram situações, mas da mesma forma que acontecem com os outros 
alunos que são negros não por ser haitianos. Assim, lembro de uma situação, 
são coisas que acontecem no dia a dia da escola não necessariamente por 
ser haitianos. As crianças é uma novidade. Quando chega, elas querem 
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saber, querem conversar, querem saber que língua fala. Então, em geral, as 
crianças são bem acolhidas. Isso é um dos característicos do povo brasileiro. 
Eu acho que essa escola tem a fama internacional. Eu fico pensando chego 
a viajar e colocar os meus filhos em uma escola, de que maneira que eles 
serão recebidos? A gente tenta dar o melhor para eles. 
 Isso é uma realidade que vem para cá, né? Alguns anos atrás que vem para 
cá. Sem políticas públicas, a gente está tateando. Não tem políticas públicas 
para isso e sem esses passos de reunião pelos professores. Sempre na boa 
vontade. 

 
 
Além das entrevistas, durante a realização de meu trabalho de campo, fui estimulada 

a manter um diário de campo, de modo que pudesse registrar livremente as minhas 

impressões sempre que algo me tocasse de maneira especial. É disso, portanto, que 

se tratam os relatos na sequência, que finalizam o presente artigo. 

 

O RACISMO DERRETIDO PELO CALOR DE UM NEGRINHO: DIÁRIOS DE CAMPO 

PRÉ-PANDEMIA 

 

Quando o casal foi fazer a matrícula do filho mais novo, de 4 anos, deu sorte porque 

pouco tempo depois saiu o nome do menino. Não passaram três meses da entrada 

do seu filho na creche, uma das professoras os escreveu, contando que eles (lá da 

creche) tinham receio de aceitar a criança no seu meio mesmo depois da 

homologação de seu nome pelo SMED. Eles pensavam que ela era diferente das 

outras crianças, só porque ela é imigrante negro e não é falante de português. A 

surpresa da professora era tão grande que não conseguiu prendê-la dentre de si, 

escreveu a família da criança para lhe contar o que estava acontecendo com ela 

mesma.  

O comportamento da criança fez com que a professora decidisse mudar sua 

concepção errônea e tortuosa da aparência visual das pessoas negras, principalmente 

dessa criança vivenciando o quádruplo estigma: o repudio a cor negra, o medo da 

presença dos estrangeiros, a dificuldade de falar o novo idioma e a não aceitação de 

costumes ou culturas diferentes. Com o coração comovido, ela confessou esse crime 

endêmico que é o racismo. Talvez seja para limpar-se desse mal que cada vez mais, 

cresce tomando diferentes degraus e de uma forma sinuosa. Que coragem tem essa 

mulher! Nem todos têm. Para acalmar a fúria da tempestade que de longa data 
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interiorizada, ele precisava exteriorizar tudo como diria eu o vulcão vomitando fogo e 

cinza. Tudo isso se materializou em letras, palavras, frases, parágrafos e texto escrito. 

Não demorou muito tempo para que a professora aprendesse a amar e respeitar um 

ser humano ainda em formação pela beleza que ele carrega dentro de si. Como uma 

criatura tão frágil pode ensinar sabiamente a alguém designado para lhe ensinar? 

Então, esse negrinho era e é mais forte do que sua professora que representaria sua 

mãe para lhe dar todo o carinho que ele merecia, mas ideologicamente era sua 

inimiga. Pelo seu afeto e seus gestos amorosos manifestados pelas suas professoras, 

seus coleguinhos e suas coleguinhas, derrubou todas as barreiras que lhe rodeavam. 

A luz que vem de dentro do negrinho se transformou em colírio para abrir os olhos 

invisíveis da professora. Agora, ela pode entender de forma nítida que a cor não é um 

empecilho para sua aprendizagem e ser dele uma criança normal e igual às outras. 

Disse a mãe do negrinho:”A professora nos escreveu uma carta de quantas páginas 

em crioulo haitiano para descrever a alegria que estava transbordando do seu coração 

pela diferença que o meu negrinho fez na vida dela através do seu comportamento.” 

Eis as frases mais lindas escritas por ela: “Nunca encontrei uma criança tão carinhosa 

como é esse menino. Toda manhã, ele me traz uma flor e me abraça.” 

Qualquer criança nessa idade faria isso. Porque o gesto do negrinho marcou tanto a 

vida da sua professora? O afeto, o carinho e a gratidão não são sentimentos como o 

desafeto, o ódio e a ingratidão? Um indivíduo raivoso não pode ser também um 

indivíduo amoroso? Uma pessoa negra não pode ser amorosa? A ideologia maldosa, 

repugnante e estereotipada construída e fortificada durante séculos sobre o grupo de 

pessoas negras independentemente dos recantos onde vivem ou vêem neste planeta 

terra precisa ser erradicada. Mas como este sonho meu pode ser concretizado? 

É muito triste ver e ouvir isso. Uma criança é considerada como um problema num 

âmbito escolar só por ser negro. O pior de tudo, ela carregou sem entender nada do 

que estava acontecendo no fundo do coração dos que estavam ao seu redor, até que 

um dia, a chama que está dentro de seu coraçãozinho, queima a ignorância que 

germinou e tomou raízes no coração da sua professora se espalhou e a libertou. No 

corpo da carta, algo sério me chamou atenção. O negrinho não só é um imigrante 

carregado de costumes, hábitos e línguas diferentes mas é o único estrangeiro e o 



 

820 

 

primeiro a freqüentar esta creche desde sua abertura à serviço da comunidade. Esse 

estranho negrinho, não é porque ele é negro que desenvolve esse comportamento 

diferente do das outras crianças, é porque ele é um ser humano que sente como 

qualquer ser humano, que nutre no seu interior o desejo de amar e de ser amado. 

Nele flui a vida como todo indivíduo que se move sobre a face da terra.  

O comportamento da professora me faz lembrar do escrito de Fernandes e Patarra, 

(2011) sobre a idéia de que os dirigentes do Brasil teriam tomado medidas para 

restringir o fluxo de imigrantes no país datando de 1934 -1937 por causa da crise 

econômica mundial. Acentuando no que diz respeito ao branqueamento do povo 

brasileiro, que segundo os dirigentes políticos, era preciso impedir os estrangeiros 

especialmente os descendentes africanos migrar para o país. Isso gerou uma 

perseguição e desprezo contra esse grupo de indivíduos que desde então vem 

sofrendo a xenofobia e todos os atos de violência de diferentes maneiras, praticados 

publicamente ou de modo privado. Quantos artigos e livros que foram publicados, 

agora estão sendo publicados e tantos que estão a caminho ou em manuscritos ainda 

para ser publicados nos próximos dias, tratando somente o tema que nenhum branco 

racista gostaria de ler e ouvir falar. É uma palavra que expressa ou resume todo o 

ódio de alguém ou de um grupo que quer viver só para si sem preocupar-se com quem 

ele chama de OUTRO e, para viver apaziguadamente, buscando formas inteligíveis 

para infernizar a vida desse outro.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Escolhi pesquisar sobre a vida de crianças imigrantes e sua atuação escolar por partir 

da hipótese de que enfrentam vulnerabilidades específicas. Partindo do pressuposto 

que os adultos e adultas podem se esquivar e se defender de uma situação 

constrangedora com mais recursos, acabei constatando situações em que as crianças 

surpreendem e ensinam inclusive suas professoras racistas. Ainda assim, como seres 

em formação, elas merecem muito cuidado tanto em casa como nas escolas.  

Ao longo de minha pesquisa de campo, constatei que essas crianças, entretanto, 

contam também com o que talvez possamos considerar vantagens específicas: 
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aprendem o português com facilidade, trazem às professoras a possibilidade de 

ensinar aos demais alunos sobre temas que não estariam disponíveis, numa 

perspectiva intercultural e sensibilizam profissionais, colegas e famílias desses 

colegas. O novo idioma, entretanto, aparece como um dos mais importantes vetores 

dessa socialização.  

Com o ensino remoto trazido pela pandemia, a distância entre os professores e as 

crianças imigrantes aumentou. O que já era difícil no entendimento da linguagem e do 

comportamento diferentes dessas crianças, piora. A capacitação dos profissionais da 

educação precisa ser contínua para que eles possam saber como lidar com esses 

alunos cujo número aumenta.  

Ter professoras e professores atentos é um caminho importante para que essas 

crianças possam se formar superando os estigmas, construindo resistências para 

serem fortes e enfrentar os obstáculos socializando com os demais alunos e 

aprendendo as histórias sobre a vida de seus antepassados contadas e explicadas 

pelos seus professores e suas professoras. 
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FRONTEIRIDADE, LINGUAGEM E ENSINO-APRENDIZAGEM: LEITURA E 

ESCRITA E A CONSTRUÇÃO DO REAL 

 
Fernanda Fabricia Fernandes317 

 
Resumo: 
Considerando a ausência, no planejamento da rede municipal de ensino de Foz do 
Iguaçu, para o ensino da leitura e da escrita nos quintos anos, da abordagem das 
complexidades linguísticas e culturais do contexto de fronteira, objetiva-se refletir 
sobre as relações entre as políticas educacionais e linguísticas e a complexidades das 
múltiplas dimensões do contexto fronteiriço. Para tanto, procede-se à análise 
documental, a partir de pressupostos teóricos sobre linguagem e ensino de leitura e 
escrita (Bakhtin; Street, Kleiman), em articulação com teorizações sobre fronteira 
(Cardin; Albuquerque). Desse modo, observa-se que essa ausência relaciona-se com 
questões sociais mais amplas, onde a linguagem desempenha papel fundamental. 
 
Palavras-chave: linguagem escrita; fronteira; ensino-aprendizagem. 
 
INTRODUÇÃO 

  

Neste texto, trago algumas análises parciais realizadas na minha pesquisa de 

mestrado² e as problematizo, partindo de questões específicas da investigação e 

buscando articulá-las com questões relativas aos estudos sobre fronteiras. As 

questões aqui levantadas dizem respeito aos resultados parciais da análise de um dos 

dois documentos investigados, e que são orientadores do processo de ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita, na disciplina de Língua Portuguesa, para os 

quintos anos do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de Foz do Iguaçu, 

que foram elaborados pela Secretaria Municipal de Educação de Foz do Iguaçu - PR, 

para o ano de 2019. Os resultados parciais dizem respeito ao documento intitulado 

“Planejamento 5o Ano/2019: Português/Matemática/Ciências”. Para esse trabalho, 

trago apenas uma página do documento (Anexo I), que ao todo contém 42 páginas, 

porque as questões levantadas dizem respeito especificamente a essa parte do 

documento. Outro motivo para tal seleção é porque a maior parte deste documento 

(27 páginas) está organizada no mesmo modelo dessa página específica: ela se 
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constitui em uma tabela, divida em colunas e linhas, que possuem a lista dos 

conteúdos das disciplinas de Língua Portuguesa, de Matemática e de Ciências, que 

devem ser transmitidos em bimestres específicos.   

 Os pressupostos teóricos de linguagem que orientam minha pesquisa 

assentam-se sobre a perspectiva dialógica de linguagem, e que compreende a escrita 

como uma prática social  situada, diretamente relacionada com o contexto de sua 

produção (Kleiman, 2006; Street, 2014; Bakhtin, 2006). Esse posicionamento é 

construído como uma posição alternativa às perspectivas estruturalistas de língua, 

que a tratam como elemento estático, e exterior aos indivíduos reais e aos contextos 

reais onde se realiza. Essa perspectiva, abstraindo a sua característica social, a 

reveste de um caráter supostamente “neutro”, universal, objetivo, imutável e abstrato.  

 Um dos resultados da análise é o que aponta que, neste documento específico, 

o ensino de leitura e escrita é tratado de forma não contextualizada, e os conteúdos 

centram-se nos aspectos técnicos e normativos da norma padrão da Língua 

Portuguesa, ou seja, no estudo dos gêneros textuais e da gramática. Questões 

relativas à complexidades da própria língua Portuguesa, como a relação entre as 

formas de uso e contexto, por exemplo, não são objetos de ensino. Da mesma 

maneira, questões relativas ao contexto fronteiriço, que é caracterizado por intenso 

trânsito cultural e linguístico – e que exige uma abordagem que envolva a 

complexidade de usos da linguagem escrita nesse contexto – não são trazidos neste 

documento. Como o documento não trabalha com a relação entre usos da linguagem 

e situações sociais, as especificidades da complexidade fronteiriça  são apagadas, 

estão ausentes. Isso leva a um apagamento da própria fronteira.  

 Cardin (2014, p. 55) argumenta que a fronteira possui múltiplas dimensões 

sociais, com pontos de intersecção ou de fronteira, que correspondem a locais de 

negociação, de conflito e de acordos. Cardin (2014, p. 53) também argumenta que a 

fronteira, apesar de se configurar como um objeto de pesquisa isolado e 

metodologicamente bem definido, as pesquisas empíricas desenvolvidas vêm 

mostrando a impossibilidade de se pensar e enxergar as realidades de fronteiras de 

maneira linear e harmônica. O autor complementa: 
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Embora possam parecer envolventes e amplas de maneira suficiente a 
atender as mais diferentes possibilidades investigativas, é evidentemente que 
estas dimensões não correspondem a todo universo existente. As dimensões 
são construídas pelo pesquisador atendendo exigências do seu problema de 
pesquisa e alimentado pelas informações recolhidas durante os estudos de 
campo. (CARDIN, 2014, p. 54) 

 
 

 O contexto educacional de Foz do Iguaçu é uma das dimensões da fronteira 

que articula-se vivamente com todas as outras dimensões dentro dela mesma e, ao 

mesmo tempo, não deixa de se relacionar com outras dimensões não-localizadas, 

situadas em um nível macro. E linguagem, enquanto prática social presente em todas 

as relações (Bakhtin, 2006), perpassa, assim, todas as dimensões da fronteira. 

Portanto, abordar as questões do ensino da leitura e da escrita nesse recorte da 

realidade, situando-as no debate sobre fronteiras, é significativo  porque permite 

analisá-las por um ângulo que permita mais amplitude – principalmente porque parto 

de um elemento ausente, que é o contexto e sua complexidade, na tentativa de 

compreender essa  mesma ausência.  

 Existe uma ruptura entre os conteúdos desse planejamento e as questões reais 

do contexto no qual foi forjado e para o qual foi construído. Portanto, acredito que haja 

a necessidade de se refletir sobre as políticas educacionais e linguísticas 

materializadas nesse documento em sua relação com as demais esferas da atividade 

social, i.é, refletir sobre como essa ruptura está relacionada com outros aspectos 

sociais.  

 Coloco, então, a seguinte pergunta que orientará esse trabalho: Como o ensino 

da escrita e da leitura, em contexto de fronteira, relaciona-se com as complexidades 

das outras esferas da atividade social desse mesmo contexto?  

 Na tentativa de responder a essa pergunta, coloco como objetivo maior deste 

trabalho realizar uma discussão acerca do ensino de leitura e escrita em contexto de 

fronteira, e a sua relação com as múltiplas dimensões desse contexto, o que será feito 

na próxima seção. Na mesma seção, também objetivo tecer uma breve reflexão 

acerca da linguagem e sua articulação com as relações objetivas e subjetivas de 

produção do real. Ainda, objetivo tecer reflexões acerca da linguagem, situando-a 

dentro de algumas questões levantadas em estudos recentes sobre fronteira. Por fim, 

realizarei as considerações finais.  
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O ENSINO DA LINGUAGEM ESCRITA EM CONTEXTO DE FRONTEIRA: FOZ DO 

IGUAÇU 

  

A escrita é umas das formas de linguagem, que se articula de maneira 

complexa com a linguagem oral e, também, outras formas semióticas. A linguagem 

não é apenas uma construção simbólica, mas sim é o meio no qual e através do qual 

os sentidos e as construções e trocas simbólicas realizam-se: é apenas através da 

linguagem (em suas inúmeras formas e manifestações) que os conteúdos mentais 

podem “migrar” de um ser humano a outro. A escrita é apenas uma delas. A 

linguagem, num mesmo tempo, é produto das relações sociais e produtora das 

mesmas (Bakhtin, 2006), numa relação dialética de complexificação contínua de uma 

e outra.  Geraldi (1997, p. 41), se fundamenta na perspectiva bakhtiniana e assim 

define a linguagem: 

 

 

A linguagem é uma forma de interação: mais do que possibilitar uma 
transmissão de informações de um emissor a um receptor, a linguagem é 
vista como um lugar de interação humana. Por meio dela, o sujeito que fala 
pratica ações que não conseguiria levar a cabo, a não ser falando; com ela o 
falante age sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que não 
preexistiam à fala. (Geraldi, 1997 p. 41) 

 

 

 Neste trabalho, o foco centra-se na linguagem escrita por ela ser 

tradicionalmente considerada, por processos históricos bastante complexos, a forma 

de linguagem mais valorizada (em detrimento, por exemplo, da linguagem oral) e, 

consequentemente, também sendo nas instituições de ensino. Contudo, apesar da 

especificidade da linguagem escrita, esta é apenas uma das múltiplas formas de 

linguagem, que existe sempre em função e em relação com o todo social. Por isso, 

aqui serão usados os dois termos: linguagem e linguagem escrita (ou apenas a 

escrita), mas sempre significando coisas distintas.  Porém, como a escrita é uma das 

formas da linguagem, não seria possível uma abordagem teórica adequada sem que 

uma e outra estivessem relacionadas.  
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 As práticas com linguagem escrita precisam ser entendidas sempre em relação 

ao seu contexto de produção. A linguagem, em suas múltiplas formas e 

manifestações, constitui-se como campo onde  e, ao mesmo tempo, através do qual 

se travam as lutas ideológicas, as lutas de classe, as negociações, as relações de 

poder, e as contradições próprias das relações sociais instituídas. A lógica da 

linguagem obedece às mesmas lógicas das relações sociais e, ao mesmo tempo, 

também as orienta. Assim, numa sociedade fundada em relações de classes 

antagônicas, onde as diferenças sociais são produzidas e reproduzidas, a linguagem 

também atua como meio e instrumento de dominação; mas, também, de negociação, 

de resistência, de luta, de manutenção do status quo, mas também de transformação.  

 Bakhtin compreende a linguagem (ele utiliza-se do termo “palavra”) como um 

signo. Signo pode ser qualquer elemento material (som, desenho, massa, cor, etc., 

que pode ser tanto um elemento natural quanto artificial) capaz de carregar um 

sentido, ou múltiplos sentidos. Para ele, o campo ideológico coincide com o campo do 

signo: 

 
 

O signo não é somente parte da realidade, mas também reflete e refrata uma 
outra realidade, sendo por isso mesmo capaz de distorcê-la, ser-lhe fiel, 
percebê-la de um ponto de vista específico e assim por diante. As categorias 
de avaliação ideológica (falso, verdadeiro, correto, justo, bom etc.) podem ser 
aplicadas a qualquer signo. O campo ideológico coincide com o campo dos 
signos. Eles podem ser igualados. Onde há signo há também ideologia. Tudo 
o que é ideológico possui significação sígnica. (Bakhtin, 2006, p. 30, itálicos 
no original) 

 
 

 A linguagem perpassa todas as relações humanas, todas as situações sociais. Ela é 

fundamental para a compreensão do sentido nas interações, e no próprio entendimento do 

real. O sentido, individual (no plano mental) e coletivo (nas intersubjetividades, no 

entrecruzamento de planos mentais individuais) apenas é produzido por intermédio da 

linguagem. Stella (2010, p. 178), em relação à palavra e  ideologia na concepção bakhtiniana, 

escreve o seguinte: 

 
 

A palavra é produto ideológico vivo, funcionando em qualquer situação social 
(leia-se aqui ideológica), tornando-se signo ideológico porque acumula as 
entoações do diálogo vivo dos interlocutores com os valores sociais, 
concentrando em seu bojo as lentas modificações ocorridas na base da 
sociedade e, ao mesmo tempo, pressionando uma mudança nas estruturas 
sociais estabelecidas. (STELLA, 2010, p. 178) 
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 Mas a linguagem está sempre em função das interações sociais: é em função das 

relações sociais que ela existe e se efetiva. As suas formas, a sua estrutura, a sua 

organização sempre se dá em decorrência dessas interações, para essas interações. Mesmo 

a linguagem interna individual, mental ou o monólogo, sempre se dão em um contexto 

historicamente situado e determinado, envolvendo um indivíduo que se encontra numa rede 

de relações socialmente construídas e politicamente organizadas. E as situações sociais 

sempre são únicas, irrepetíveis, por isso o contexto onde os usos da linguagem se efetivam, 

assim como os papéis e posições hierárquicas dos sujeitos, são fundamentais para 

compreendê-la. Brait e Melo (2010, p. 65) explicam que a perspectiva bakhtiniana entende “a 

linguagem concebida de um ponto de vista histórico, cultural e social que inclui, para efeito de 

compreensão e análise, a comunicação efetiva e os sujeitos e discursos nela envolvidos”.  

 A teoria bakhtiniana critica a perspectiva estruturalista que exclui do signo, da 

linguagem, a acentuação ideológica necessária para a construção do sentido. Para Bakhtin:  

 
 

Quando a especificidade do material ideológico sígnico é ignorada, ocorre 
uma simplificação do fenômeno ideológico: nele passa a ser levado em conta 
apenas o aspecto racional do conteúdo e esse aspecto está correlacionado 
com a base. Ou, ao contrário, destaca-se apenas o aspecto externo, técnico, 
do fenômeno ideológico, que é diretamente deduzido do nível técnico de 
produção. Ambos os caminhos de dedução da ideologia a partir da base 
ignoram igualmente a essência do fenômeno ideológico. Mesmo que a 
correlação esteja correta, de nenhuma maneira isso é fruto de um resultado 
mecânico e causal. (Bakhtin, 2006, p. 39) 

 
 

 Assim, os vieses que ignoram o contexto de interação, os sujeitos e as 

multiplicidades de possibilidades de usos da escrita, tendem a conferir um sentido 

estático e imutável (e também ideologicamente neutro) à língua.  

 A análise parcial do documento aponta para algumas questões importantes, e 

a que me interessa para a discussão que pretendo traçar se relaciona com o que se 

constitui, nesse documento, como conteúdos de ensino de Língua Portuguesa, ou 

seja, qual é o objeto de ensino-aprendizagem de leitura e escrita. No excerto anexado, 

vemos que o objeto de ensino é a norma padrão da Língua Portuguesa, e os 

conteúdos de ensino são os gêneros discursivos (que são tratados no sentido de 

gêneros textuais) e também a gramática. Ou seja, o objeto é a língua e os aspectos 

normativos e técnicos da escrita da norma padrão, e não existem indicativos, por 



 

830 

 

exemplo, de problematização das infinitas possibilidades de usos da escrita que se 

alinham a outras variações ou outras normas da língua, que não seja a padrão (os 

usos da tecnologia, como as redes sociais e canais de comunicação como o 

WhatsApp evidenciam as criações de muitas regras de linguagem, adequados tanto 

às situações quanto aos recursos disponíveis pelo aplicativo, como a abreviatura de 

palavras; substituição de palavras escritas por emojis, gifs, etc.; substituição da 

pontuação por espaçamento, ou eliminação total de pontuação – o que não prejudica 

o entendimento em muitas das vezes; etc. Isso é uma evidência  que a compreensão 

depende muito mais do entendimento do contexto do que da escrita “clara”, ou 

“correta”. Além disso, as formas de usos dependem dos sujeitos em interação e da 

situação, já que em situações mais formais os usos de elementos alternativos de 

linguagem podem ser utilizados em menor frequência e prevalecer o uso de palavra 

escrita ou envios de áudios.). Essas reflexões requerem um saber que extrapole o 

conhecimento da norma padrão da língua portuguesa e suas regras estruturais – não 

excluindo esse conhecimento, mas sim o problematizando e conhecendo os 

significados sociais em cada situação de uso. 

 O conhecimento da linguagem, portanto, também requer um conhecimento que 

possibilite uma abordagem de contexto que também seja problematizadora e reflexiva. 

Kleiman (2006) foca a atenção nos indivíduos, ou seja, em nós mesmos e em nosso 

potencial de criação e ação nos contextos, negando a passividade e nos lembrando 

de que todos somos seres responsivos:  

 
 

As nossas atividades são realizadas no mundo social, em situações 
concretas, e é através da linguagem, nas diferentes modalidades, que 
realizamos muitas das ações que nos interessam. São as situações sociais, 
com objetivos sociais e com modos sociais de interação, as que determinam, 
em grande medida, os tipos de atividades que podem ser realizadas, que 
tipos de contextos podem ser construídos pelos participantes, quais as 
interações possíveis. (Kleiman, 2006, p. 25) 

 
 

 O cenário desta pesquisa, a cidade de Foz do Iguaçu, localizada na Tríplice 

Fronteira Brasil-Paraguai-Argentina, se configura em um contexto social e econômico 

complexo, marcado pela pluralidade linguística e cultural, impulsionada pelo turismo, 

intenso comércio transfronteiriço e trânsito de pessoas entre as três cidades: Foz do 
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Iguaçu (Brasil), Ciudad del Leste (Paraguai) e Puerto Iguazu (Argentina). O trânsito 

dos moradores entre os países é motivado por fatores tanto econômicos como 

culturais, que transforma o cruzamento de fronteiras como parte da rotina dos 

moradores, e isso transforma esse espaço num local de intensa mobilidade cultural e 

linguística.  

 A compreensão desse contexto e as práticas sociais desenvolvidas aqui 

passam pela representação do que ele seja: além de possuir uma configuração social 

muito peculiar e complexa,  a própria compreensão do que sejam as fronteiras 

passaram por muitas transformações, já que os seus estudos estão condicionados 

pelas distintas maneiras de  se conceber o conhecimento, nos diferentes momentos 

históricos (CARDIN; ALBUQUERQUE, 2018, p. 215). Estudos sobre fronteiras 

recentes estão possibilitando a compreensão da complexidade desses contextos e 

transformando a compreensão que se tinha deles. Cardin e Albuquerque  (2018, p. 

115) destacam que as fronteiras são produzidas por processos históricos de 

ocupação, dominação e interação entre os grupos sociais e imaginados 

subjetivamente pelos indivíduos. Os autores afirmam que “as regiões de fronteiras 

entre Estados nacionais podem ser vistas, então, como lugares específicos de 

produção de sentidos, relações e representações.” (CARDIN; ALBUQUERQUE, 2018, 

p. 118-119). A investigação das práticas de vivência na fronteira demonstram que elas 

são lugares de fluxo, trânsitos, de relações, de articulações. Entretanto, a 

representação de fronteira que a trata como limite não é eliminada, e essa 

representação é fundamental nas práticas sociais aqui desenvolvidas. A fronteira e as 

marcas de sua contradição estão inscritas mesmo na representação desse espaço 

pelos habitantes, principalmente porque o contexto é uma constante e as relações 

aqui desenvolvidas são produto e produtoras dessas marcas. Conforme Cardin 

(2014): 

 
 

Habituados a cruzar as pontes, os rios e as ruas que separam os diferentes 
países vizinhos do território brasileiro, a população fronteiriça possui uma 
relação muito particular com a situação no qual se encontra. Diferente dos 
visitantes e turistas que pensam e guardam no imaginário o simbolismo de 
estarem em uma nação diferente da sua, os moradores locais, das “raias” 
brasileiras, tem tais sensações mais naturalizadas, inserindo as 
possibilidades fronteiriças cotidianamente em suas experiências e, 
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consequentemente, na organização das estratégias necessárias para o 
desenvolvimento de suas práticas sociais. (CARDIN, 2014, p. 43) 

  
 

 A complexidade social da fronteira se reflete na complexidade da linguagem, 

conforme argumenta Pires-Santos (2017, p. 527). Entre essas contradições, 

destacamos o ideal de linguagem pura e homogênea, que se articula com mito de 

homogeneidade linguística e cultural, em relação com as multiplicidades de práticas 

linguísticas exercidas pelos sujeitos sociais. O ideal de língua homogênea e 

homogeneizadora remete ao construto da nação colonial/moderna com sua língua 

dominante e oficial, e são construtos ideológicos de grupos dominantes que tendem a 

apagar as diversas linguagens pertencentes a grupos não dominantes ou socialmente 

estigmatizados e que, também, servem como meio de reafirmar políticas de filtragem 

social. A respeito da idealização monolíngue e da diversidade linguística, Pires-Santos 

(2017) argumenta o seguinte: 

 
 

A idealização monolíngue, portanto, não condiz com as infinitas práticas de 
linguagem que emergem na vida cotidiana, em que são adotadas, nas 
interações, estratégias criativas como forma de construir suas vozes e 
subjetividades. Essas práticas, então, não se explicam apenas em termos 
linguísticos, ou de estilo, ou de variação linguística, ou de certo e errado, pois 
estão aí subjacentes questões históricas, políticas, ideológicas e sociais. 
(PIRES-SANTOS, 2017, p. 530) 
 
 

 Em relação à abordagem da diversidade e da pluralidade  linguística e cultural 

em contexto escolar, vários trabalhos (PIRES-SANTOS, 2017; PIRES-SANTOS, 

2004; PIRES-SANTOS; CAVALCANTI, 2008, entre outros) indicam inúmeros dados 

preocupantes: a ausência da inclusão de discussões referentes à pluralidade 

linguística e cultural na formação de professores; que o mito do monolinguismo 

perpassa a formação de professores e, consequentemente, se perpetuam em todos 

os níveis do sistema escolar; e que esse posicionamento purista em relação à língua 

como um sistema homogêneo e estático, principalmente em contexto escolar de 

fronteira, tem sido motivo de fracasso e evasão escolar. 

 Esse contexto não é abordado no “Planejamento 5o Ano/2019: 

Português/Matemática/Ciências” e não entram como elementos a serem 

problematizados. Há uma ausência dessas questões sociolínguísticas relevantes; a 
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reflexão sobre os usos da leitura e da escrita e a relação com os contextos não 

aparecem, neste documento, como conteúdo de ensino. Assim, a fronteira, que é 

caracterizada pela diversidade cultural e pela pluralidade linguística, considerando-se 

as múltiplas variantes da língua portuguesa quanto as diversas línguas estrangeiras 

presentes – e as complexidades de uso e de relações sociais que atravessam o 

cotidiano dos alunos –, está ausente.  

 Essa ausência leva a um apagamento do contexto fronteiriço.  Existe uma ação 

implícita, que é o apagamento da “fronteiridade” de Foz do Iguaçu, que é  

singularidade da organização social, das relações de trabalho, da organização do 

poder e hierarquias desse recorte do total (de onde e para onde as práticas de uso da 

linguagem se orientam). O apagamento da fronteiridade indica certa interpretação do 

que seja a fronteira, e que fica implícita, mas não pela presença: ela se materializa 

pela ausência. 

 O objeto e o conteúdo de ensino sinaliza a existência da perspectiva do 

monolinguismo, onde os falantes se utilizariam da mesma variedade, em todos os 

momentos e situações concretas nas quais transitam. Trabalha-se com uma ideia de 

língua (e de linguagem escrita) homogênea. Dessa forma, portanto, a ação educativa 

tende a ser homogeneizadora – mesmo quando os atores (alunos e docentes) estão 

mergulhados nessa fronteiridade. E a falta da abordagem que  foquem as situações 

de uso, assim como a ausência de conhecimentos que permitam compreender aquilo 

o que Street (2014) nomeia como “língua real”, apenas reforçam um saber sobre a 

leitura e a escrita (e, consequentemente, de linguagem e de língua) fundado no 

estruturalismo, que é puramente abstrato, e não tem relação com as situações 

concretas.  

 O conhecimento é um produto social e, nesse sentido, o conhecimento sobre a 

linguagem escrita, e sobre o processo de ensino-aprendizagem também o é. O 

conhecimento também é não neutro, e sempre é produzido e socializado a partir de 

visões de mundo, a partir de ideologias. Dessa maneira, o conhecimento de linguagem 

fundada na perspectiva estruturalista, como é o caso do documento analisado, se 

alinha a uma concepção de conhecimento também estático. Essa perspectiva não é 

explicitada, e talvez nem a intenção de quem executa as diretrizes do documento – 
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no caso, as/os docentes da rede – seja essa. Por isso é necessário se ter claro que o 

conhecimento é produto social, em sua produção, socialização e aplicação, e que 

sempre é ideologicamente acentuado.  

 Essa forma de tratar o conhecimento, essa ruptura entre o saber técnico e o 

real não cria apenas uma representação de conhecimento, mas também uma 

representação do que seja o próprio real. E o que gostaria de salientar é que, na 

medida em que a fronteiridade é apagada, de maneira indireta, implícita – e talvez 

inconsciente, intencional – que existe uma construção de uma dada perspectiva de 

fronteira, a construção de uma certa interpretação do que seja o real. Existe uma 

representação de fronteira que é reproduzida justamente pela negatividade, pela 

ausência. O estruturalismo, que atravessa a construção desse documento, não 

reproduz apenas uma ideia do que seja língua, ou somente o que seja a linguagem 

escrita: ele também reproduz um esquema de interpretação sobre toda a realidade. 

Essa ausência é, de maneira indireta, uma negação do real, mesmo quando esse real 

penetra todas as instâncias das vidas dos atores escolares fronteiriços.  

 Adjacente a uma concepção de linguagem e conhecimento, existe uma 

concepção do que seja o real – em termos gerais, mas também locais. Bakhtin afirma 

que a palavra é o indicador mais sensível das transformações sociais (2006, p. 40) e, 

que a palavra é o signo ideológico por excelência (2006, p. 6). Por isso é possível 

afirmar que adjacente a uma ideia de língua e linguagem homogênea, típica de 

ideologias dominantes, também há uma representação de fronteira hegemônica, dos 

grupos dominantes, e que tendem à reprodução e manutenção de suas formas de 

pensar e agir sobre o real, mantendo intactas as suas estruturas e seus efeitos sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

No início deste trabalho, coloquei como problema a existência, no 

“Planejamento 5o Ano/2019: Português/Matemática/Ciências”, de uma ruptura entre o 

objeto/conteúdos de ensino e questões reais do contexto no qual e para o qual foi 

forjado, e que essa ruptura se relaciona com outros aspectos sociais e, ainda, que 

seria necessário uma tentativa de compreender esse fenômeno. Tendo uma pergunta 
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orientadora – Como o ensino da escrita e da leitura, em contexto de fronteira, 

relaciona-se com as complexidades das outras esferas da atividade social desse 

mesmo contexto? – busquei problematizar acerca do papel da linguagem e da 

linguagem escrita nas relações sociais e na construção de produção do sentido sobre 

o real, argumentando que possui função ideológica. Também, teci uma discussão 

acerca da articulação entre situações sociais, usos da linguagem (e da escrita) e ação 

dos sujeitos historicamente situados. Ainda, discorri sobre algumas teorizações dos 

estudos de fronteira e das complexidades que a atravessam, buscando demonstrar 

como a linguagem, atravessando todas as suas dimensões sociais, constrói 

representações sobre o que ela é.  

 Essa dimensão da fronteira sobre a qual me debruço, que é o contexto 

educacional de Foz do Iguaçu, está em articulação com todas as outras, mas as 

formas que essas relações assumem não são evidentes, não são aparentes. São 

nessas ações tão cotidianas, tão corriqueiras, tão naturais como o processo de 

ensino-aprendizagem da leitura e da escrita que, sem nos darmos conta, 

reproduzimos uma concepção do real.  

 A reprodução do real é a sua própria manutenção, a partir da sua negação, já 

que ele é invisibilizado, assim são invisibilizadas as suas contradições. E limitam 

(quando não eliminam totalmente) as possibilidades de problematização. O poder da 

linguagem, no contexto fronteiriço, tem residido principalmente na manutenção de 

uma dada concepção de fronteira, de sociedade, de indivíduos e de nossa própria 

identidade. A linguagem em suas múltiplas formas e manifestações (entre ela a 

escrita) devem ser entendidas como arenas discursivas, onde se disputa, se negociam 

e se impõem visões de mundo.  

 Esse documento investigado é ele mesmo um produto social, uma prática 

discursiva e com efeitos reais: ele se constitui como um indicador sensível dos 

processos sociais em trânsito, ou seja, uma representação exata do momento 

presente. Os conteúdos de ensino, a sua abordagem e forma de organização estão 

alinhadas a uma maneira de se pensar o mundo, o todo social. Isso significa que 

perspectivas diferenciadas, mais complexas e mais elaboradas de compreender a 

fronteira, seus processos sociais em seus aspectos locais e em articulação com 
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questões em nível global, que possibilitam um olhar mais apurado, crítico – e talvez 

menos preconceituoso, e mais humanizado e democrático dos sujeitos, dos grupos 

sociais, e um olhar mais solidário frente ao diferente, ao diverso – que surgem com 

pesquisas recentes sobre a fronteira, ainda estão muito restritos ao meio acadêmico 

e com pouco impacto social, apesar da sua inegável relevância. A visão de mundo de 

tais conhecimentos ainda não possui força discursiva suficiente para concorrer com 

interpretações hegemônicas e que são, desgraçadamente, desumanizadoras em sua 

essência.  

 Apenas novas concepções do real, da linguagem, de conhecimento, de escrita 

e de fronteira são capazes de produzir mudanças nas formas de ensino e nos 

conteúdos de ensino. Conforme afirma Geraldi (1997, p. 45), novas formas de 

compreender a linguagem criam novos conteúdos de ensino.   

 A linguagem, através dos discursos, carrega em si as ideologias, que se 

configuram como categorias de análise, verdadeiros esquemas de interpretação e 

ação sobre o real. Bakhtin (2006, p. 46) afirma que, na manutenção das relações de 

dominação, as classes hegemônicas conferem à linguagem um caráter intangível, 

imutável e acima das diferenças de classe. Há um processo de ocultação das 

contradições, uma vez que a manutenção do poder da classe dominante exige que a 

contradição que pode se manifestar na linguagem seja ocultada. Encontramos em 

Giddens (2005), uma ideia aproximada a essa perspectiva:  

 
 

A sociedade tradicional está por definição virada para o próprio passado, e o 
seu presente é esse passado. E porque as coisas se passam assim, não 
existe a “história” propriamente dita: a continuidade entre o ontem e o hoje 
obscurece a consciência das diferenças entre o que “foi” e o que “é”. A 
existência de uma ciência histórica pressupõe pois um mundo em mutação, 
e de modo muito particular um mundo no qual os homens considerem o 
passado como um fardo de que urge libertarem-se. (Giddens, 2005, p. 17) 

 
 

 E se por um lado as transformações radicais impulsionadas pela globalização, 

pelas mudanças nas relações de trabalho, pelos intensos fluxos migratórios e pelas 

tecnologias têm causado uma sensação vertiginosa de mudança contínua, ao o que 

tudo indica essa é apenas a aparência do fenômeno, “numa sociedade que, mudando 

continuamente, não tem se transformado de modo efetivo.” (Geraldi, 1997, p. 4). 
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 E uma última observação se faz necessária: as pesquisas sobre fronteira e os 

seus fenômenos complexos vêm demonstrando as limitações do conhecimento 

disciplinar para investigá-los, o que tem causado uma própria ressignificação dos 

próprios campos que trabalham com o tema há mais tempo, como a Sociologia e a 

Antropologia, como já observou Cardin (2014) em um de seus trabalhos – indicando, 

inclusive, a necessidade de trabalho articulado dessas áreas. O estudo sobre 

fronteira, que vêm demonstrando a necessidade de se refletir sobre as “fronteiras do 

conhecimento” (um delicioso trocadilho que não poderia deixar de ser incluído nessas 

páginas), gera uma inquietação em relação aos pressupostos teórico-metodológicos, 

já que talvez seja arriscado a importação ou o empréstimo (ou até mesmo a fusão) de 

instrumentos metodológicos de disciplinas que possuem tradições de pesquisa 

distintas entre si, mas bastante consolidadas e muito coerentes e legítimas em seus 

interiores. Penso que essa discussão precisa estar em compasso com as teorizações 

acerca da interdisciplinaridade, não apenas porque pode se enriquecer com ela, mas 

também porque pode contribuir para esse mesmo debate.   

 Mas, para isso, é necessária uma produção coletiva, de longo prazo e um 

agudo conhecimento dos pressupostos tanto científicos quanto filosóficos nos quais 

se assentam. E talvez o trabalho interdisciplinar nas pesquisas sobre fronteira tenha 

por maior desafio a articulação e a “reunificação” de áreas do conhecimento que se 

divorciaram há séculos, como a ciência e a filosofia. Assim, urge a definição e a 

clarificação dos fundamentos metodológicos que possuam tanto o rigor científico 

quanto a amplitude necessária para possibilitar a produção de um conhecimento 

objetivo e socialmente significativo. “Sulear” os discursos e as práticas se faz 

necessário, e talvez assim possamos pensar com mais clareza naquilo que o 

professor Fernando José Martins sonhou e nomeou por “Escola de Foz do Iguaçu”.  
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ACOLHIMENTO LINGUÍSTICO E INTEGRAÇÃO DE CRIANÇAS REFUGIADAS 

NA TRÍPLICE FRONTEIRA 

 
Francisco Leandro de Oliveira318 

Laura Janaina Dias Amato319 

 
Resumo:  

O presente artigo procura apresentar o cenário plurilinguístico da região da tríplice 

fronteira entre Foz do Iguaçu (BRA), Ciudad del Este (PAR) e Puerto Iguazú (ARG) – 

e como essa diversidade linguística habita o espaço escolar, conformando salas de 

aula interculturais – ao  mesmo tempo que traça reflexões sobre (a falta de) políticas 

de acolhimento linguístico a crianças e adolescentes migrantes de crise. O caminho 

percorrido é de que, apesar da pluralidade, linguística e cultural, da região, ainda há 

lacunas referentes a políticas de acolhimento e integração linguística 

institucionalizadas a esse público específico, porque o Brasil possui toda uma tradição 

baseada no mito do monolinguismo. Reconhecendo que há uma só língua nacional, 

não há políticas verticais que promovam o (multi)bilinguismo nas escolas o que cria 

barreiras que excluem tanto o público que não tem o português como língua materna 

(no caso da nossa região de fronteira: os descendentes de imigrantes, os povos 

originários e o público que  mora do outro lado da fronteira) quanto gera prejuízos no 

acolhimento de refugiados/as e portadores/as de visto humanitários. A sugestão 

levantada com esse trabalho é de que há ações que podem ser feitas nesse sentido, 

partindo da própria escola e de professoras/es individualmente em suas salas de aula, 

mas o que não tira a responsabilidade do Estado que, apesar de ter uma legislação 

progressista referente à situação dos refugiados no país, a Lei 9.474/97, precisa ter 

políticas que torne de fato aquilo que se tem no direito.  

 
Palavras-chave: Acolhimento linguístico; multi(bi)linguismo: migrantes de crise 
 

A diversidade cultural e linguística presente na região da tríplice fronteira, entre 

Foz do Iguaçu, no Brasil, Puerto Iguazú, na Argentina, e Ciudad del Este, no Paraguai, 

chama a atenção para a necessidade de se discutir a existência de políticas de 

acolhimento e integração na educação, pois crianças e adolescentes de diferentes 

culturas e etnias,  que habitam a região e convivem nos mesmos ambientes escolares, 

acabam conformando espaços plurais, que são as nossas salas de aula. Isso porque, 

além das dinâmicas comuns das fronteiras, onde os limites nacionais costumam ser 
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porosos – no nosso caso, há muitas crianças paraguaias, ou filhas de paraguaios, que 

frequentam escolas brasileiras, o que exemplifica o fluxo de estudantes de um país 

nas escolas do país vizinho – a região, que tem em  sua constituição um grande 

contingente de imigrantes, e descendentes, também se encontra entre os destinos 

e/ou lugares de trânsito de refugiados que por aqui se instalam ou passam em direção 

a novos horizontes.  

O Brasil, nas últimas décadas, tem recebido um fluxo enorme de indivíduos 

provenientes de diversas partes do Globo Terrestre, em processos de deslocamentos 

compulsórios, típicos do mundo de mobilidade em que vivemos e que tem como fator 

estrutural a “face perversa da globalização” (CAMARGO, 2019). Em estudos 

realizados em 2018, estimava-se que o país já possuía mais de 100 mil imigrantes, 

sendo cerca de 9 mil refugiados e outras populações cujos processos de imigração, 

embora sejam considerados de crise, “não se enquadram nas condições para 

reconhecimento de situação de refúgio pela legislação vigente brasileira – como é o 

caso dos imigrantes haitianos e venezuelanos, a quem são concedidos vistos de 

caráter humanitário" (LOPEZ & NEVES, 2018). Certamente, hoje, dois anos após a 

pesquisa, o país possui muito mais casos de refugiados e solicitantes de refúgio, além 

de casos subnotificados.  

Esses dados confrontam o Brasil – que é país signatário da Convenção de 1951 

das Nações Unidas, referente à situação dos refugiados no mundo – em suas políticas 

de acolhimento e integração (LOPES&MIRANDA, 2018). Apesar da assertividade da 

lei brasileira que versa sobre o assunto, a Lei de Refúgio 9.474/97, ainda há muito que 

ser feito em termos de políticas públicas que garantam os direitos preconizados na 

legislação a refugiados e migrantes de crise, a começar pelo direito à educação, um 

direito humano fundamental. O gozo a esse direito está prescrito às crianças e 

adolescentes, independente se são nacionais do Brasil, de outros países ou apátridas, 

no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, mas as escolas precisam estar 

preparadas para receber e integrar esse público diverso que a ela procura.  

Foz do Iguaçu, nos últimos anos, tem recebido muitos migrantes de crise, pois 

a tríplice fronteira é um ponto estratégico no sul da América Latina: muita gente aporta 

aqui para ir a outros países latino-americanos, principalmente à Argentina e ao 
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Paraguai, e vice-versa. Contudo, é interessante observar como a região de fronteira 

se estende para além dos três principais munícipios (Foz do Iguaçu, Ciudad del Este 

e Puerto Iguazú), comumente referidos, e abrange as cidades vizinhas nos três 

territórios nacionais. O que pode exemplificar essa extensão da região são casos 

como o da família de refugiados venezuelanos, que entrevistei para a pesquisa de 

mestrado que venho realizando, intitulada Migrações de Crise e Educação Básica na 

Tríplice Fronteira, que  passam pela cidade e, não necessariamente se instalando por 

aqui, ainda assim estabelecem conexões  numa rede de apoio que se estende para 

além de Foz do Iguaçu, alcançando aos municípios vizinhos de Santa Terezinha de 

Itaipu, Matelândia, São Miguel do Iguaçu, no estado do Paraná, além de Ciudad del 

Este, no Paraguai.  

No caso da família de José (nome fictício), o seu primeiro plano era se 

estabelecer em Ciudad del Este, pois havia conseguido uma oferta de emprego por 

lá. Mas devido às dificuldades de se regularizar no Paraguai, e conseguir se 

estabelecer no emprego, optou a vir para Foz do Iguaçu onde (segundo relatou) 

encontrou menos dificuldades nas leis brasileiras e, hoje, possui visto e as crianças 

estão matriculadas em escolas públicas. Neste artigo discorrerei sobre a diversidade 

linguística e cultural de Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira e das políticas (ou a falta 

delas) de acolhimento e integração de crianças e adolescentes migrantes de crise de 

escolas da região.  

 

A ESCOLA COMO ESPAÇO DE INTERAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

Ao levantarmos questionamento sobre a integração de crianças e adolescentes 

refugiadas e migrantes de crise na cidade destino, forçosamente voltamos o olhar para 

a escola, pois, além da educação ser um dos direitos fundamentais humanos, o 

ambiente escolar é um dos primeiros espaços de interação da sociedade.   

Essa interação, contudo, não é isenta de conflitos. Como nos conta Maher 

(2007), de um tempo para cá ficou cada vez mais difícil ignorar a diversidade que 

passou a caracterizar o ambiente educacional, graças aos fluxos migratórios e as 
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políticas que resultaram numa ““democratização” da escola enquanto instituição”. 

Segundo a autora,  

 
 
Não é mais possível tentar entender nossas escolas sem levar em conta as 
diferenças no seu interior. E no seu interior existem, inclusive, sujeitos 
bilingues, alunos cuja língua materna não é o português: há alunos indígenas, 
alunos surdos, alunos oriundos de comunidades de imigrantes, entre outros. 
(MAHER, 2007.) 
 
 

A escola brasileira vai de encontro ao mito de que o Brasil é um país 

monolíngue, e as escolas da região da tríplice fronteira faz essa constatação (que o 

país é multilíngue) ainda mais fortemente. Em uma publicação de 2010, a 

pesquisadora Berger aponta que, caminhar pelas ruas de Foz do Iguaçu, desconstrói 

esse mito porque por aqui,  

 
 
Além da língua portuguesa, línguas autóctones e alóctones (de imigrantes 
árabes, asiáticos, europeus, etc.) fazem parte do cenário plurilíngue do 
município e somam-se a esta diversidade as variedades da língua 
portuguesa, já que no município residem brasileiros advindos de diversas 
partes do país fruto da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, do 
comércio internacional e de outros fatores. (BERGER, 2010) 

 
 

O acesso à escola de crianças refugiadas e migrantes de crise, portanto, além 

de está assegurado na legislação, necessita está apoiado em políticas de acolhimento 

e integração que contemplem a heterogeneidade (linguística, mas não só) que habita 

os ambientes da educação. No entanto, há uma lacuna no tocante a essas políticas, 

principalmente por que, como apontam Bizon e Camargo (2018), a crise não está 

somente no país de onde saíram essas pessoas, mas também reside no país de 

destino.  

Só muito recentemente algumas pesquisas no Brasil, relacionadas com ensino 

de língua portuguesa brasileira e formação de professores, se voltaram, de forma mais 

específica, para a presença de imigrantes nas escolas do país e, ainda assim, há 

muito que precisa ser feito. Há uma necessidade de se discutir ainda mais sobre as 

especificidades do ensino de português para esse grupo específico de estrangeiro, 

que são os refugiados e migrantes de crise, e de pautas importantes relacionadas, 

como as bases comuns curriculares e a formação pedagógica. 
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Cavalcanti (2013 apud DINIZ&NEVES, 2018), aponta que a formação de 

pedagogos, e as diferentes licenciaturas, ainda é marcada pela tradição monolíngue 

que, muitas das vezes, também embasam os documentos educacionais que versam 

sobre as propostas pedagógicas e curriculares. Diniz e Neves (2018) sustentam que, 

apesar desses documentos muitas vezes virem travestidos sob a roupagem do 

discurso do multilinguísmo, ordinariamente não prevê a sala de aula do ensino básico 

como um espaço onde há a convivência de outras línguas além do português materno 

– um tipo de português padrão por meio da qual as instruções em sala de aula são 

dadas – não se falando assim das  

 
 
realidades locais da diversidade linguística, em que diferentes idiomas podem 
estar presentes, inclusive nas famílias e escolas dos estudantes. Exceção 
feita à Libras [...] outras línguas parecem não fazer parte das instituições 
escolares “regulares”. É como se as línguas indígenas e, sobretudo, as de 
migração estivessem – ou pudessem estar – presentes apenas nas escolas 
bilíngues/interculturais. (LOPES&DINIZ, 2018 apud DINIZ&NEVES, 2018) 

 
 

Nesse panorama, a questão do (multi)bilinguismo nas escolas é um tema que 

não pode ser ignorado. No contexto atual no qual vivemos, cada vez mais se faz 

necessário refletir sobre um mundo de diversidade, pois, como pontua Maher (2007), 

sem que de fato entendamos o “diferente em sua complexidade, não conseguiremos 

criar provimento para acomodá-lo, acolhê-lo, de forma respeitosa, na escola”.  

Para a pesquisadora, o bilinguismo é uma condição humana muito comum que 

se refere à capacidade de fazer uso de mais de uma língua, um fenômeno 

multidimensional. Contudo, a forma como a educação bilíngue é ofertada difere de 

indivíduos para indivíduos. Com exceção do inglês, uma língua de prestígio, 

brasileiros/as não são obrigados/as a aprender uma segunda língua, tal qual o são 

alunos indígenas, surdos, de comunidades de imigrantes e migrantes de crise não 

falantes de português recém-chegados no país que, ao ingressarem na educação 

básica, se veem obrigados a aprender. Para esses “o bilinguismo é compulsório”.   

A definição de bilinguismo da autora vai de encontro à noção idealizada de 

língua e falante nativo perfeitos, onde algumas noções de bilinguismo se apoiam. Ao 

questionar a definição de Bloomfield, para quem o sujeito bilíngue é aquele que “tem 

o controle de duas línguas equivalente ao controle do falante nativo dessas línguas” 
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[destaque da autora], Maher (2007) chama a atenção para a abstração da definição 

que invoca um nativo idealizado e ignora que esse sujeito varia na sua constituição 

pela sua classe social, a faixa etária, o lugar onde mora etc. Portanto, não faz sentido 

considerar uma única variedade da língua, e um único modelo de falante para 

preconizar o que pode e o que não pode fazer o bilíngue. Para a autora, a pergunta 

não é o que pode e o que deve, mas como se comporta um sujeito que maneja duas 

línguas.  

Cavalcanti (1999), em sua obra Estudos sobre educação bilíngue e 

escolarização em contextos de minorias linguísticas no Brasil, defende que o 

monolinguismo é que deveria ser tratado como um caso especial, um “desvio da 

norma”, e o bilinguismo o modelo. A pesquisadora defende que há cerca de trinta 

vezes mais línguas do que há países no mundo e “isso implica a presença do 

bilinguismo em praticamente todos os países”. No Brasil, contudo, o não 

encorajamento a uma educação bilíngue tem suas raízes na própria história de 

formação do país com o mito do monolinguismo (“uma nação, uma língua”) que impôs 

a língua da corte portuguesa como a língua oficial do país a despeito das mais de mil 

línguas indígenas por aqui faladas na chegada dos primeiros imigrantes portugueses, 

em 1500. Cavalcanti chama de “bilinguismo de elite” um modelo de ensino que 

valoriza somente o ensino de línguas de prestígio, e de variedades dela, e invisibiliza 

as línguas de imigrantes, as línguas indígenas e mesmo as variedades regionais do 

português do Brasil.  

Todas essas questões são importantes para se pensar as políticas linguísticas 

que, mesmo não sendo a única necessária, são bastante relevantes como parte das 

políticas gerais no acolhimento e na (re)territorialização de refugiadas/os e migrantes 

de crise (CAMARGO, 2019). Conhecer a língua majoritária do país proporciona ao 

migrante a participação cidadã na sociedade assim como reforça o seu papel de 

residente (CAMARGO, Idem)  

 As políticas linguísticas podem ser verticais ou horizontais, dependendo de sua 

origem. Quando nos referimos a políticas verticais, estamos nos referindo àquelas 

vindas de “baixo pra cima”, as que partem da administração públicas. Já as políticas 

horizontais tem a ver com as ações de atores da sociedade civil que cumprem um 
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papel fundamental no quadro geral, complementando as do Estado ou cobrindo 

lacunas deixadas por ele. As políticas horizontais podem se constituir, inclusive, como 

ações pontuais, em sala de aula, de professoras/es no atendimento às suas crianças 

e adolescentes, não-falantes de português, que intentam integrá-las/los à turma.  

Para Camargo (2019) a “ausência de uma política linguística de Estado 

constitui, em si mesma, uma política linguística de Estado”. Isso porque a lacuna 

deixada traduz uma tendência discriminatória de uma sociedade que se diz 

monolíngue, apesar de que se estime que há cerca de 250 línguas faladas no território 

nacional, segundo pesquisa feita pelo IBGE (2010). A pesquisadora defende em sua 

tese de doutoramento que a omissão do direito de acesso à aprendizagem do 

português pode ser percebida como uma política racializadora” (CAMARGO, 2019), 

já que priva a participação efetiva de pessoas migrantes na sociedade, uma vez que, 

apesar  do número de línguas falada no país ser bastante grande, é em português (a 

língua majoritária e, ao lado da LIBRAS, oficial) que as discussões e o exercício da 

cidadania se darão. 

Em pesquisas recentes (DINIZ&NEVES, 2018) tem sido colocado que no Brasil 

o ensino de português como língua de acolhimento se dá majoritariamente por meio 

de ações da sociedade civil, através de trabalhos voluntários de ONGs e de outras 

pessoas engajadas. Há uma ausência de políticas institucionalizadas que coloque os 

dispositivos do Poder Público como protagonistas do acolhimento e integração de 

migrantes de crise e refugiadas/os. O Português como Língua de Acolhimento tem 

uma abordagem diferenciada porque é (ou tem de ser) desenhado para atender a 

demanda de migrantes de crise. É um curso de português específico para quem 

deixou o seu país de origem fugindo de crises e/ou perseguições e busca se 

reestabelecer no novo país e que, muitas das vezes, tem urgência em aprender o 

português para usos pontuais, como se comunicar com a Polícia Federal e solicitar 

visto de refugiado (ou visto humanitário); se apresentar numa entrevista de emprego 

e conseguir o emprego almejado; socializar com o seu entorno, dentre outras 

demandas primárias. 

Mas quando nos referimos ao público formado por crianças e adolescentes, as 

demandas são outras.  “A escola é um espaço de sociabilização por excelência” 
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(CAMARGO, 2019) e o contato com outras crianças e adolescentes pode ajudar a 

diminuir o impacto da mudança de país. Mas quando a diferença linguística se torna 

uma barreira, essa oportunidade, que poderia ser benéfica, no sentido de promover a 

diferença e a integração da/na diversidade, acaba gerando problemas que tem 

consequências que vão desde a forma como as crianças e adolescentes, migrantes 

de crise, interagem com o/a professor/a e, principalmente, com a turma, até a um 

prejuízo no desempenho escolar e, consequentemente, na sua autoestima.  

Em uma pesquisa feita para sua dissertação de mestrado (2018), Neves nos 

relata sobre Nina, uma criança síria, de 9 anos, matriculada em uma escola pública 

da rede básica de ensino da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A 

pesquisadora conta como o desempenho da criança, de língua materna árabe, fora 

prejudicado pelo seu baixo domínio do português, o que a levou a repetir o terceiro 

ano. Quando indagada em entrevista sobre a reprovação de Nina, Andrea, uma de 

suas professoras, comentou que  

 
 
ela [Nina] sabe que não está repetindo o terceiro ano por questão de 
incompetência dela, ela sabe que ela tá tendo um tempo maior porque ela 
necessita de um tempo maior, né, pela questão dela mesmo (NEVES, 2018, 
p. 73) [grifo da autora]. 
 

 

Ou seja, a “questão” da Nina, trazida por Andrea, se refere a ela ser falante de 

outra língua, que não é a oficial do Brasil que é usada nas instruções e nas avaliações 

nas escolas, mas do árabe, uma língua etmologicamente muito distante do português.  

Como já citado acima, em algumas cidades, como São Paulo, onde o fluxo de 

migrantes de crise é o maior do país, os cursos de português língua de acolhimento 

são oferecidos por voluntários da sociedade civil, como parte de trabalhos de ONGs, 

de associações, dentre outras organizações. Concordando com Miranda e Lopes 

(2018), que reconhecem que as ações de ensino de PLAc  não devem se constituir 

como a única política de acolhimento linguístico  

 
 
disponibilizada para esse público específico, reconhecemos a necessidade 
de políticas públicas que contribuam para uma institucionalização efetiva 
desta política linguística que já está em desenvolvimento no Brasil 
(MIRANDA&LOPES, 2018) 
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No caso específico de crianças e adolescentes, a política linguística não tem 

como escapar do âmbito institucional, se nos referimos a um público que frequenta as 

escolas da rede básica de ensino.   

 Uma das especificidades das escolas de Foz do Iguaçu, e da região de 

fronteira, é que  encontramos um variado número de estudantes  de culturas e de 

línguas diferentes que podem partilhar as mesmas salas de aula em diferentes 

escolas da região, o que pode tornar a experiência da integração de crianças 

refugiadas mais enriquecedora.  Como já citado acima, no lado brasileiro há muitos 

paraguaios e filhos de paraguaios, que vivem em Ciudad del Este (ou mesmo em Foz) 

que frequentam as escolas brasileiras, assim como há, também, estudantes 

descendentes de imigrantes que não necessariamente tem o português brasileiro 

como a língua materna ou a usada em suas casas, mas que frequentam a essas 

mesmas escolas. São estrangeiros, sim, na perspectiva de alguns, mas tão 

pertencentes a essa região como os brasileiros que aqui vivem. 

Um dos pontos que levanto aqui diz respeito à necessidade de não generalizar 

o “estrangeiro” como se fossem todos eles iguais, um público só, com as mesmas 

necessidades. O público migrante de crise é distinto de outros grupos de migrante 

porque, principalmente, não escolheram deixar seus países e suas casas, foram 

forçados e, na maioria das vezes, tampouco escolheram o lugar de destino. Daí por 

que usamos língua de acolhimento para se referir a esse processo diferenciado de 

ensino-aprendizagem do português. De certa forma, é importante que esse ‘dever’, 

falar o português do Brasil, não seja um risco aparente de perder a própria língua 

materna, e seja uma forma de se sentir acolhido e, de certo modo, empoderado nesse 

novo cenário em que se encontra.  

O entorno desses migrantes (MAHER, 2007), que já é plural de fato, precisa 

ser de direito. A interculturalidade precisa ser efetivada por políticas públicas verticais 

e horizontais. Mas não é um processo fácil. Para Berger (2015), devido à tradição 

monolíngue da escolarização brasileira, muitos educadores 

 
 
se deparam com inúmeros desafios no processo de ensino- aprendizagem, 
pois ao mesmo tempo em que estão inseridos em uma realidade linguístico-
cultural diversa que tem efeito nos espaços escolares, são também 
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representantes de um enquadre político-administrativo que foi por muito 
tempo construído para ser monolíngue. Assim, o fenômeno da presença de 
crianças que não possuem o português como língua materna em escolas 
públicas brasileiras é um dado que essas instituições têm dificuldade de gerir. 
(BERGER, 2015) 
 

 

Daí a necessidade de se pensar esse espaço de tríplice fronteira e as relações 

multi e híbridas típicas daqui, levando em consideração as novas implicações 

engendradas pelos processos de migrações de crise. Esses fluxos têm mudado 

sobremaneira as configurações linguísticas do país e de municípios, como Foz do 

Iguaçu, causando um grande impacto na esfera escolar. “Os espaços de 

escolarização formal veem-se diante da demanda crescente de um público-alvo 

plurilíngue” (BERGER, Idem). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando em consideração  a diversidade linguística e cultural da região da 

tríplice fronteira entre Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazú, como 

apresentado nesse artigo, assim como os fenômenos que habitam a sala de aula das 

nossas escolas (como o (multi)bilinguismo), o que foi proposto aqui foi pensar que o 

público formado por crianças e adolescentes refugiadas/os tem as suas 

especificidades se comparado ao público (multi)bilíngue que nasceu aqui ou que veio 

por outras razões que não as subentendidas com a expressão “migração de crise”. 

Daí a proposta de se adotar nesses casos específicos a abordagem do Português 

como Língua de Acolhimento, que tem como público alvo pessoas que foram forçadas 

a deixa seus países devido a perseguições religiosas, políticas ou devido a crises 

ambientais, econômicas ou humanitárias. Contudo, apesar das diferenças entre os 

distintos grupos de estrangeiros, que veio como refugiado ou não, um ponto que 

chama a atenção, e que está implícito na expressão “migrante de crise”, é que a crise 

está tanto no país de saída dessas pessoas como no país da chegada, da acolhida, 

“frequentemente despreparado para receber os fluxos migratórios” (CAMARGO, 

2019). Os conceitos apresentados acima servem para ilustrar essa situação e colocar 

que Foz do Iguaçu, apesar de estar numa fronteira trinacional, e ter em sua 

constituição 72 etnias, tem uma tradição forte monolíngue, na qual o Brasil teve 
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assentadas as suas bases e o que explica a ausência de políticas mais efetivas de 

acolhimento e integração de crianças e adolescentes migrantes de crise. Essas 

políticas, no entanto, uma vez não vindas do Estado (de forma vertical) podem vir de 

forma horizontal, partindo da sociedade civil, como ações de professoras/es com seus 

grupos de estudantes que, com propostas individuais ou a nível de escola, contribuem 

com a sua integração, seu fortalecimento político e com a educação do entorno.  A 

proposta deste artigo foi chamar a atenção para essas reflexões e se somar àqueles 

que têm colocado na pauta do dia a atenção para esses públicos específicos nas salas 

de aula. 
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DINÂMICAS NAS RELAÇÕES FRONTEIRIÇAS E AS ESPECIFICIDADES NA 

VIDA DE MIGRANTES E PESSOAS REFUGIADAS 

 
Kátia Aline da Costa320 

 
Resumo: 
O texto objetiva um diálogo sobre o reconhecimento de fronteiras como espaços 
múltiplos de lutas, encontros, desencontros, resistências e disputas, devido as 
dimensões simbólicas e diferenças estruturais, políticas, culturais, ideológicas e 
identitárias. O enfoque está nas reflexões sobre os aspectos culturais e fronteiriços, 
práticas interculturais e a perspectiva plural de alterar para incluir as diversidades de 
pessoas migrantes e refugiadas que experimentam processos de deslocamentos, e 
especialmente de problemáticas relacionadas as interações e educação intercultural. 
Para tanto, o texto apresenta abordagens relacionadas às dinâmicas interseccionais 
e à compreensão sobre o conceito de multiculturalismo, suas dimensões, práticas e 
estratégias, ao buscar identificar tipos e perspectivas de abordagens multiculturais e 
relacioná-las as dinâmicas nas fronteiriças, de modo a incentivar o diálogo 
intercultural, e permitir possibilidades de afirmação das lutas multiculturais, e 
abordagens teóricas pós-coloniais. 
 
Palavras-chave: Fronteira; Integração; Interculturalidade. 
 

Se para a elaboração de políticas públicas, as fronteiras nacionais são 

abordadas a partir da definição de limites físicos, ao contrário, para a garantia de 

ações voltadas as políticas públicas, não se estruturam limites físicos, mas se 

apreende a compreensão do eu pelo outro numa perspectiva intersecional. Indivíduos 

vivenciam e constroem suas práticas humanas na dinâmica das relações, de 

estratégias, de modos de resistências, de práticas e de culturas distintas. 

No intuito de promover um diálogo que envolva os processos de 

deslocamentos, as relações fronteiriças, os desafios educacionais e interculturais, 

objetiva-se reconhecer diferentes possibilidades de linguagens em tempos e espaços 

ocupados por grupos de migrantes e pessoas refugiadas. Conforme demonstrado por 

Loescher (1993), a problemática das condições de vulnerabilidades vivenciadas pelos 

refugiados e apátridas, é uma realidade presente na História, embora, desafios desses 

grupos não fosse debatido na historiografia. Observa-se que anterior ao século XX, 

as preocupações constituíam em estratégicas políticas, ao visar benefícios 

 
320 Mestre em História, e doutoranda em História pela Universidade Federal da Grande Dourados 
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ideológicos para os Estados, e não havia de fato, uma proteção jurídica internacional 

para imigrantes, refugiados e/ou apátridas, fato que excluía tais questões dos debates, 

ao mesmo tempo, em que não existiam políticas de reconhecimento dos processos 

de deslocamentos da forma como incluem seus desdobramentos na atualidade. 

Conforme apresentado, na reflexão sobre as dinâmicas nas relações 

fronteiriças, é objeto de estudo os processos de deslocamentos vividos por grupos 

coletivos e/ou individuais de pessoas refugiadas, especialmente de nacionalidade 

venezuelana, que foram inseridas no município de Dourados321, estado de Mato 

Grosso do Sul, por meio do processo de interiorização pela Operação Acolhida.  

Permite-se citar que na Lei Nº. 9.474, de 22 de julho de 1997, aponta-se entre 

suas características, o estabelecimento de uma política de refugiados ao final do 

século XX, que ao adotar um conceito ampliado, permitiu a “incorporação de conceitos 

estratégicos da Convenção de Genebra de 1951, e do Protocolo Adicional de 1967, 

no âmbito da ONU, e da Declaração de Cartagena de 1984, no âmbito Latino 

americano”. (SILVA, 2013, p. 34).  Estabelecida a política de refugiados, se faz 

importante refletir os mecanismos da política para refugiados no Brasil, ou seja, que 

ações garantem verdadeiramente seu reconhecimento, que providências permitem o 

acolhimento, que assistências viabilizam a integração e o reassentamento? Questões 

fundamentais para o debate.  

Para tanto, corrobora-se com a análise apresentada por Arendt (1989, p.300), 

no sentido de que migrantes e pessoas refugiadas vivenciam uma condição “de sem 

Estado” ou “refugo da terra”, pois os processos de deslocamentos são envolvidos por 

situações temporárias, tensionadas e complexas. Os contínuos fluxos de migrações 

irrompem vidas. Migrantes e refugiadas vivem uma condição “transfronteiriça”. As 

regiões fronteiras são compostas por diversidades, especialmente devido aos 

aspectos culturais e fronteiriços.  

Refletir sobre fronteiras envolve pensar nos tensionamentos vivenciados 

durante no processo de deslocamento, no começo de muitas conexões, de relações, 

 
321 Dourados é um munícipio localizado ao centro sul do estado de Mato Grosso do Sul, região Centro-
Oeste, circunscrito em uma região fronteiriça, possui uma área territorial de 4.062,236 km², e uma 
população estimada em torno de 225.495 pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE, 2020). Fontes para consulta disponível em:  
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/dourados/panorama Acesso em: 10.10.2020. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/dourados/panorama
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de ressignificações. Somos um país muito grande, existem muitas fronteiras. A noção 

de fronteiras é algo socialmente construído, ou seja, que apresenta percepções 

variadas, ao passo que são flexíveis e modificadas.  

Pessoas que vivem em uma condição fronteiriça, são deslocadas diariamente, 

enfrentam condições difíceis de sobrevivência humana, atribuídas as desigualdades 

de renda, desigualdades de fronteiras territoriais e desigualdades sociais. Enfrentam 

diferentes tempos de contato, de vida, de possibilidades, de deslocamentos e de 

ressignificações, devido as transformações elementares que pessoas vivenciam na 

travessia de fronteiras.  

Tendo em vista essa perspectiva de estudo, busca-se um olhar interseccional 

às análises de processos migratórios, de modo, a refletir como ocorre o processo de 

integração na dinâmica das relações fronteiriças. Nesse sentido, a integração 

fronteiriça, emerge a preocupação com diferentes elementos, que envolvem as 

práticas ilegais em regiões fronteiriças, temas relacionados aos mundos do trabalho, 

a preocupação com a e educação de migrantes e refugiados (as), as questões que 

visam ações para promoção do desenvolvimento regional e local dos municípios e 

Estados receptores dos fluxos migratórios, compreensão do fluxo comercial e modelos 

de desenvolvimento, políticas públicas nos âmbitos econômico, político, social, e de 

saúde pública. Igualmente perpassam questões de compreensão e reconhecimento 

de culturas, costumes e modos de vida das populações fronteiriça. 

Atualmente, diferentes grupos socioculturais conquistam maior presença nos 

cenários públicos, tanto no âmbito internacional, como em diversos países do 

continente latino-americano e, especificamente, no Brasil. A inserção sociocultural dos 

grupos, ocorreu por meio de diversos debates, tentativas de diálogos, tensões, 

conflitos, e negociações travadas ao longo da história brasileira, em sua maioria, 

alicerçada pelas necessidades de se pensar uma agenda de política públicas, a fim 

de garantir a integridade dos direitos do ser humano. 

Paulatinamente, as políticas públicas e de inclusão social no Brasil avançaram 

significativamente. Mas reconhece-se, que ainda perdura na sociedade o preconceito, 

diante diversos grupos de afrodescendentes, de comunidades indígenas e 

quilombolas, pessoas migrantes e refugiadas. Esse preconceito está relacionado ao 
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ideário colonizador, que durante séculos, não hesitou em afirmar uma história política 

brasileira, econômica, social e cultural elitista, carregada pelo patriarcado, e 

dominadora. 

É fato, e recentemente temos analisado, que se as sociedades modernas 

realmente fossem inclusivas, - por sua própria autoconsciência histórica e social, - não 

insistiria questões centrais que, cada vez mais integra, diferentes estudos de 

pesquisadores (as), em torno da necessidade de criar estratégias e políticas que 

assegurem realmente os direitos de minorias e pessoas em situações vulneráveis. 

Igualmente debruçamos esforços na tentativa de construir coletivamente estratégias 

para reduzir as desigualdades, pois pela consciência humana, não se tem garantido 

o necessário, não se respeita o efetivo direito a diversidade do outro. Considero, pois, 

dois elementos necessários nessa luta pela igualdade de direitos e reconhecimento 

das diversidades: a compreensão das relações dinâmicas entre as culturas, e a 

promoção de sensibilidade ao outro, para garantir a inclusão de diferentes grupos 

socioculturais presentes no Brasil. 

Mediante as desigualdades historicamente construídas, relacionamos políticas 

públicas remetidas as questões coletivas e sociais. Tratamos o conceito de políticas 

públicas como amplo, variável e não definido, segundo a ideia de Mead (1995), que 

define políticas públicas como um campo de análise, alternativas e estratégias dentro 

do estudo da política, visando atender demandas socioculturais, ao configurar 

decisões de caráter geral e coletivo.  

Como exemplo de ações, são as políticas afirmativas voltadas à inclusão de 

setores sociais que não tem acesso e/ou condição de permanecer na universidade, 

conforme o Portal Políticas Públicas ao seu alcance (2018), aponta-se como resultado 

de políticas públicas, Programas Universidade para Todos (ProUni) e Financiamento 

Estudantil (FIES), Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), Política 

Nacional de Promoção de Igualdade Racial (PNPIR), entre outras...  

As políticas públicas são elaboradas a partir de territórios que demandam 

interações entre as diversidades. As interações, o diálogo sobre a diversidade, e o 

reconhecimento das diferenças culturais, constitui foco central do multiculturalismo.  
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O multiculturalismo teve seu surgimento na luta dos grupos, dos movimentos 

sociais, nas diferenças constitutivas, na promoção de uma educação 

multi/intercultural, ou seja, o multiculturalismo, como o interculturalismo possibilitou a 

criação de novas teorias, práticas e políticas. (CANDAU, 2011) 

Da mesma forma que a noção de fronteira apresenta heterogeneidade, 

também a compreensão do conceito de multiculturalismo demanda complexidade, 

pois é heterogêneo seu significado, e apresenta variáveis a partir de suas perspectivas 

e abordagens inter, trans e entre. Seu diálogo permite compreender contextos 

específicos, e o termo multicultural, por esse fato, amplia interpretações subjetivas 

das sociedades, em que os valores são relativos aos indivíduos, ou seja, descreve-se 

no âmbito de características e definições plurais dos sujeitos envolvidos nos 

processos. 

Ao compreender nas dinâmicas das fronteiras, o multiculturalismo auxilia nas 

questões, de “estratégias e políticas adotadas para governar ou administrar problemas 

de diversidade e multiplicidade gerados pelas sociedades multiculturais” (HALL, 2003, 

p. 52). Surge como um desafio para as democracias liberais, no ambiente de 

mudanças vividas pelas sociedades modernas, e pela necessidade constante de 

articulação entre as lutas pela afirmação do direito à diferença, do direito ao espaço 

de heterogeneidade, do direito aos paradigmas que envolvem a educação 

intercultural. 

O reconhecimento das diferenças, amplia as possibilidades de construção dos 

processos identitários, e permite o avanço do multiculturalismo, ao romper com as 

universalidades de valores da cultura ocidental, atribuídos às culturas e comunidades 

ao longo da história. Nesse sentido, importante o diálogo intercultural e as 

possibilidades de afirmação das lutas multiculturais, pois esse debate viabiliza a 

superação de valores monoculturais, e universais, uma vez, que o multiculturalismo 

surge das lutas e experiências de formas de saberes diferentes entre grupos, que 

foram silenciados ao longo da história, e que na atualidade, se encontram suprimidos 

pelos processos de globalização hegemônica. 

O multiculturalismo é contrário ao universalismo, no sentido, de que este 

último limita as práticas, experiências, heterogeneidades, pluralidades. Portanto, o 
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multiculturalismo e a perspectiva intercultural, parte da superação de atitudes 

etnocêntricas, e possibilita visibilidade a justiça multicultural, as cidadanias plurais, 

aos direitos coletivos, ao reconhecimento das diferenças, e a realização da igualdade.  

Nessa direção o multiculturalismo, permite repensar as fronteiras e ampliar os 

limites dos fluxos migratórios, por possibilitar análises diversas que aprende questões 

relacionadas as especificidades da vida de migrantes e pessoas refugiadas, ao 

discutir as identidades nas fronteiras, as diferenças culturais, a alteridade.  Jürgen 

Habermas, filósofo e sociólogo alemão, considerado um dos membros mais 

destacados da segunda geração de filósofos da Frankfurter Schule (Escola de 

Frankfurt), propõe que pensar essa alteridade do outro, viabiliza uma “situação ideal 

de diálogo”, permite a inclusão por meio da tolerância, e a sensibilidade ao outro por 

meio do respeito. (HABERMAS, 2004). 

Feitas estas considerações, diversos (as) autores (as) têm demando esforços, 

cada vez mais, na perspectiva de analisar o conceito multiculturalismo, em seus 

diferentes sentidos e contextos produzidos, definindo suas escolhas epistemológicas, 

a partir de características que ora se distinguem, ora se completam.  

Não é objetivo neste texto, realizar um levantamento bibliográfico a respeito 

das perspectivas de análise do multiculturalismo, ao contrário, reconhece-se que é 

impossível fazê-la, pois o termo é muito complexo. Contudo, intenta-se no sentido de 

refletir, que de fato, o multiculturalismo não é único, e pelo reconhecimento das 

diferentes perspectivas e abordagens, que se integra sua noção nas dinâmicas das 

relações fronteiriças e dos estudos dos fluxos migratórios, como processos 

construtivos heterogêneos, ou seja, que auxiliam amplamente no debate dos “vários 

sentidos” (FORQUIM, 2000, p. 61). 

Retoma-se em sua concepção original, a expressão multiculturalismo, 

designa “ [...] a coexistência de formas culturais ou de grupos caracterizados por 

culturas diferentes no seio de sociedades “modernas” (SANTOS; NUNES, 2003, p. 

26). Igualmente, o termo está associado às diferenças culturais em um contexto 

transnacional e global, e a relação com projetos e conteúdos emancipatórios e contra 

hegemônicos. 
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Interessa-se nos debates sobre os territórios e lutas fronteiriças, ao assumir 

vários sentidos. Segundo a compreensão de Moreira e Candau (2007) sobre o 

multiculturalismo, como “[...] meta, conceito, atitude, estratégia ou valor que, costuma 

referir-se às intensas mudanças demográficas e culturais que têm ‘conturbado’ as 

sociedades contemporâneas” (MOREIRA; CANDAU 2007, p. 07). 

A partir de perspectivas interseccionais, relaciona-se as diversidades segundo 

Candau (2008), distingue duas abordagens fundamentais no multiculturalismo: uma 

descritiva e outra propositiva. Na abordagem descritiva, o multiculturalismo é 

entendido como “uma característica das sociedades atuais”, o que pressupõe que 

“podemos afirmar que as configurações multiculturais dependem de cada contexto 

histórico, político e sociocultural” (CANDAU, 2008, p. 19). Já na abordagem 

propositiva, trata-se de um “projeto de atuar, intervir, transformar a dinâmica social, 

de modo a conceber políticas públicas” (CANDAU, 2008, p. 20). 

No âmbito das posições multiculturais propositivas, Candau (2008), aponta 

para três formas: multiculturalismo assimilacionista, o multiculturalismo diferencialista 

ou monoculturalismo plural, e o multiculturalismo interativo, também denominado 

interculturalidade.  

Semprini (1999) também contribui no sentido de analisar o multiculturalismo 

atrelado a diferença, realidade como construção de um processo histórico, social e 

humano. Seus estudos fundamentam a epistemologia multicultural com quatro 

aspectos: a realidade como construção; as interpretações como subjetivas, os valores 

relativos, e o conhecimento como fato político.  

As questões fundamentadas por este estudioso, aproximam-se das análises 

de Stuart Hall (2003), no sentido de que Hall (2003), compreende a realidade como 

uma construção do sujeito, de suas práticas e linguagens, ou seja, da realidade como 

transformada. Nessa perspectiva, as análises de Stuart Hall (2003), apontam para a 

existência de seis tipos a saber multiculturais: “conservador, liberal, pluralista e 

comercial, corporativo e crítico ou revolucionário” (HALL, 2003, p. 53). 

Em uma leitura das análises dos seis tipos de multiculturalismos por Stuart 

Hall (2003, p.53), entende-se que o multiculturalismo conservador é o que insiste “na 

assimilação da diferença”; O tipo liberal “busca integrar os diferentes grupos culturais” 
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pautando-se na “cidadania individual universal” e na tolerância de “práticas culturais 

particulares no domínio privado”. O multiculturalismo pluralista, que “avaliza 

diferenças grupais em termos culturais e concede direitos de grupos distintos a 

diferentes comunidades dentro de uma ordem política comunitária ou mais comunal”, 

e o comercial “pressupõe que, se a diversidade dos indivíduos de distintas 

comunidades for publicamente reconhecida, então os problemas de diferença cultural 

serão resolvidos (e dissolvidos)” sem que haja comprometimento de redistribuir o 

poder e os recursos no consumo privado. (HALL, 2003, p. 53). 

Em publicação pelo Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e 

Comunicação (CELACC), da Universidade de São Paulo (USP), a pesquisadora 

Viviane Cristina Pinto (2010), considera e descreve as características do 

multiculturalismo, segundo afirmativas: “corporativo (público ou privado) busca 

‘administrar’ as diferenças culturais das minorias, visando os interesses do centro”.  

(HALL, 2003, p.36 apud PINTO, 2010, p. 09). Com relação ao multiculturalismo crítico 

ou “revolucionário” Questiona o poder, o privilégio, a hierarquia das opressões e os 

movimentos de resistência”.  (HALL, 2003, p. 42 apud PINTO, 2010, p. 09). 

As análises de Hall (2003) auxilia com relação as questões que envolvem o 

multiculturalismo crítico ou revolucionário e sua aproximação com a construção e 

transformação das realidades, especialmente, reflete-se que o multiculturalismo é um 

processo humano, social  e construído, capaz de transformar realidades desiguais, ao 

incorporar o reconhecimento das diversidades, propor a crítica e incentivar a 

concretização de práticas e estratégias multiculturais. 

Nessa perspectiva, o multiculturalismo crítico ou, segundo conceituação 

apresentada por Candau (2010), o multiculturalismo “[...] interativo, que acentua a 

interculturalidade é considerada a mais adequada para a construção de sociedades 

democráticas, pluralistas e inclusivas, que articulem políticas de igualdade com 

políticas de identidade” (CANDAU, 2010, p. 22). 

Uma outra característica desse diálogo nas dinâmicas das relações 

fronteiriças, é que a perspectiva intercultural procura estimular o diálogo entre os 

diferentes saberes, conhecimentos, e perspectivas heterogêneas, ao emergir do 
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reconhecimento das diferenças, assim como da valorização das experiências 

humanas. 

Ou seja, há várias possibilidades de leituras e de redefinições. Mas, 

especialmente, neste diálogo, a questão principal que permeia esta problemática, está 

relacionada, a necessidade de articulação entre as lutas pela afirmação do direito à 

diferença, e do direito à educação, pois defende-se que o caminho importante para a 

construção de estratégias de resistência é o acesso à educação, e a educação em 

sua obrigatoriedade, como uma prática social, inclui o pluralismo cultural, a 

perspectiva pluricultural e a transculturalidade. 

Em sua perspectiva inclusiva, a educação pluricultural, dialoga com a 

diversidade cultural e étnica, rompe com os limites definidores e homogêneos que 

limita a perspectiva de análise das dinâmicas nas relações fronteiriças, e permite 

refletir os sujeitos sociais em suas especificidades, ao entendê-los nas especificidades 

de tempos, espaços, lugares e histórias, por ocasião de suas diferenças, culturas, 

identidades e valores.  

Ao retomar a perspectiva intercultural, Hall (2003), afirma que os processos 

de migração forcada ou (livre) tem se tornado cada vez mais, um fenômeno global do 

mundo pós-colonial. Diante a situação de alerta desse ano de 2020, com o 

Coronavírus (COVID-19), vivencia-se o fechamento estático de fronteiras físicas e 

geográficas, e com essa prática é intensiva o sofrimento de migrantes e refugiados 

(as), que agora não somente lutam pelos direitos à proteção, garantia à própria vida, 

inclusão, educação.  

Em tempos de pandemia e crises, vivencia-se de modo profundo, a exclusão 

social dos “refugos da terra”, que estão nas periferias, em pequenas cidades, vítimas 

do tráfico, vítimas da exploração sexual, vítimas da fome, da miséria, violência, do 

deslocamento, e que por já vivenciarem em seu país de origem situações difíceis, de 

violação de seus direitos e de extrema vulnerabilidade, buscam uma nova pátria, mas 

que atualmente não encontram preparo e acolhimento, porque se anteriormente 

alguns países, - Brasil, - permitiram pontes à migração, recentemente, com a situação 

trazida pela pandemia, países fecham as portas e reconstroem seus muros nas 

fronteiras.  
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Mediante essa situação as dinâmicas nas relações fronteiriças se tencionam. 

Migrantes e refugiados (as), grupos de populações deslocadas que vivenciam 

experiências em contextos fronteiriços, assim como negros (as), mulheres, indígenas, 

crianças, comunidades quilombolas, vivenciam situações de profunda vulnerabilidade, 

e atualmente são as maiores vítimas da sociedade. Dessa forma, há desafios para 

essas pessoas que tem suas experiências e sonhos interrompidos, para os governos 

nas esferas federal, estadual e municipal, e de modo geral, para toda a sociedade 

com o aumento dos problemas sociais e das desigualdades. 

O tema deslocamento forçado é uma temática interdisciplinar, jurídica, 

histórica e social. Por isso, as dinâmicas nas relações fronteiriças, deve ser analisada 

levando em consideração fatores sociais, culturais, permitindo refletir em torno da luta 

e das questões que envolvem direitos humanos, políticos, econômicos, sociais.  

Ao entender a complexidade dos processos de deslocamentos, afirma-se o 

fato de que a promoção da interiorização pela Operação Acolhida, - não somente em 

Dourados-MS, mas concomitantemente em outros estados, - assim como demais 

procedimentos de reconhecimento da condição de refugiados (as), deve estar 

intrinsicamente, relacionada e permitir, a verdadeira garantia de integração local dos 

grupos nos novos espaços e lugares de encontro.  Desse modo, entende-se que a 

integração local, deve ser um processo que envolvente de importantes dimensões da 

vida humana, como inserção e integração jurídica, econômica e sociocultural. Dessas 

dimensões e/ou campos de compreensão humana, a dimensão sociocultural é a que 

integra as dinâmicas nas relações fronteiriças.  

A responsabilidade de proteção e monitoramento durante a interiorização de 

migrantes e refugiados (as) é característica fundamental, mas é condição 

indispensável a proteção, o respeito e a garantia digna aos direitos básicos no 

processo posterior dos deslocamentos, ou seja, de integração de pessoas migrantes, 

refugiadas, apátridas, e/ou de pessoas em situação migratória irregular.  

Assim sendo, é um desafio a integração local das populações deslocadas. Por 

esse motivo, é necessário pensar as particularidades socioeconômicas e 

culturais experimentadas de migrante e pessoas refugiadas em suas 

múltiplas trajetórias, e nas dinâmicas das relações fronteiriças, que são 
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reconhecidas a partir de uma leitura multicultural e possíveis especialmente 

pela perspectiva plural. 

O multiculturalismo é um processo construtivo que envolve uma relação 

humana, social, crítica, que permite a interação, propõe a interrelação entre sujeitos e 

grupos socioculturais presentes nas sociedades, e busca contemplar o diálogo entre 

culturas, ao desconstruir com relações de poder, e promover condições de igualdade, 

caminhos de resistências.  
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Resumo: 
A migração forçada ocorre quando o sujeito se observa impelido a se deslocar de seu 
território de pertença para preservar a própria vida e a dignidade humana. A pessoa 
se vê obrigada a abandonar sua casa, sua cidade e mesmo seu país de forma pouco 
ou nada planejada e com pouca ou quase nenhuma possibilidade de retorno a curto 
prazo. Diante deste deslocamento, carreiras, projetos de vida e sonhos passam a ser 
incertos, e as oportunidades de recomeço passam a ser intensamente buscadas. 
Dentre estas oportunidades, se encontra o acesso ao ensino superior. Porém, 
diversos são os desafios para a integração educacional e cultural de migrantes 
forçados, tal como o aprendizado em outra língua, as diferenças epistemológicas e 
culturais, a vulnerabilidade financeira e etc. Diante de tais desafios e a partir da 
construção da Comissão de Acompanhamento dos Estudantes Refugiados e 
Portadores de Visto Humanitário da UNILA, que está situada na cidade de Foz do 
Iguaçu-PR, tríplice fronteira Brasil-Paraguai-Argentina, que o presente texto tem como 
objetivo trazer as principais experiências e desafios para a integração e 
desenvolvimento educacional de estudantes em condição de refúgio na instituição e 
na tríplice fronteira. Para tal, foi realizada análise documental dos registros e ações 
desenvolvidos pela comissão entre janeiro de 2019 a março de 2020. Como principais 
resultados foram identificados: a importância de um acolhimento intercultural e 
linguístico, o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem no primeiro ano, 
a articulação junto às outras instâncias da universidade e as limitações acadêmicas e 
de integração na tríplice fronteira. 
 
Palavras-chave: Ensino superior; migrantes forçados; tríplice fronteira. 
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A migração forçada, representa a necessidade de deslocamento da pessoa ou 

grupo ao observar sua vida e dignidade humana ameaçadas. Ela ocorre sem o desejo 

e projeto de deixar seu país natal, mas o faz como possibilidade de preservar a vida 

e a integridade física, psicológica e social. Os principais motivadores desse 

deslocamento são: guerras, genocídios, fome, desastres naturais, perseguições 

individuais ou grupais por motivos de nacionalidade, religião, política, etnia e gênero 

(MARTINS-BORGES, 2013; BARROS e MARTINS-BORGES, 2018). É preciso 

observar que esse deslocamento não se resume à mobilidade física forçada. Trata-se 

também de uma mobilidade espiritual, linguística, conceitual, cognitiva e psíquica que 

não só incidem e alteram diversas práticas culturais do sujeito como transformam suas 

vivências compartilhadas em grupos de origem, sobretudo familiar. Vários desses 

indivíduos se deparam com a solidão da língua e da cultura e com a descontinuidade 

de seus desejos, objetivos, estudos, profissões, status social e vários 

posicionamentos identitários que os constituíam como sujeitos. Isto é, além da 

autoestima, seu sentido de pertencimento se vê abalado. 

Devido ao deslocamento involuntário o sujeito necessita elaborar o luto do 

rompimento do projeto de vida e também buscar novas oportunidades que o permitam 

reconstruir este projeto na nova sociedade. A educação e o trabalho são elementos 

essenciais para a integração e reconfiguração do projeto existencial do imigrante 

(BOEIRA-LODETTI, 2018; SAYAD, 1998). Em relação à educação, esta representa 

uma ponte entre a trajetória educativa e laboral anterior e os novos horizontes a serem 

traçados. Deste modo, a continuidade dos estudos alimentam não somente a 

esperança de dias melhores, mas pode contribuir para a preservação da integridade 

social do imigrante após o processo de desenraizamento (SILVA-FERREIRA, 2019).  

Com relação ao perfil da população refugiada, o ACNUR (2019) revela que as 

pessoas em condição de refúgio no Brasil têm proeminente capital educacional e 

linguístico, inclusive maior que a média brasileira. Dentre os 487 refugiados 

entrevistados, 151 (34,4%) informaram que concluíram o ensino superior, e 242 

(49,69%) tinham completado o ensino médio. De todos os entrevistados 60% 

manifestaram desejo de continuar os estudos no Brasil. Em concordância com os 

dados acima, o Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE (2019), identificou 
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que dentre os refugiados reconhecidos no Brasil, 38,58 % tinham de 18 a 29 anos, e 

41,99% tinham de 30 a 59 anos. Isto significa que 80,57% estão em idade de formação 

acadêmica/profissional e de integração laboral.  

Compreendemos no presente trabalho, que o status de migrantes forçados 

inclui refugiados, relativo ao Estatuto do Refugiado, 1951 da Organização das Nações 

Unidas (ONU), e imigrantes portadores de visto humanitário, status criado pelo Estado 

brasileiro, que inclui as pessoas em condição de migração forçada por grave ameaça 

aos direitos humanos, vítimas de crises econômicas e ambientais. 

De acordo com o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR) ao final de 2019, existiam no mundo cerca de 79,5 milhões de 

pessoas forçadas a abandonar seus lugares de origem. Por sua vez, no primeiro 

semestre de 2020, o Brasil tinha cerca de 43.000 mil pessoas reconhecidas como 

refugiadas, sendo que destas cerca de 38.000 eram venezuelanos (LEAL, 2020).  

Os projetos de inclusão de pessoas em condição de refúgio no ensino superior 

representam não somente uma ação de responsabilidade social e de reparação 

humanitária das universidades, mas também enriquecem culturalmente seus 

ambientes de aprendizagem. Segundo levantamento realizado pelo grupo de trabalho 

para a construção da política de acesso e permanência de refugiados na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) em 2018, e o relatório das universidades que 

integram a Cátedra Sérgio Vieira de Melo do ACNUR (CSVM, 2019), há no Brasil 

atualmente 23 universidades com políticas de inclusão para refugiados e/ou 

imigrantes humanitários no ensino superior. A maioria são universidades públicas e 

estão localizadas nas capitais, cidades populosas e/ou regiões de fronteira, como a 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). 

  

A UNILA E SEU PROCESSO HISTÓRICO DE INCLUSÃO DE MIGRANTES 

FORÇADOS  

 

Criada em 2010, com o intuito de promover a integração latino-americana, a 

UNILA destina 50% de suas vagas de graduação para estudantes internacionais da 

América Latina e do Caribe. Em 2014, compreendendo sua responsabilidade social, 
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bem como sua diversidade e seu pioneirismo, o Conselho Universitário (CONSUN) 

aprovou em 1º de dezembro de 2014, por meio da Resolução nº 37/2014, o Programa 

Especial de Acesso à Educação Superior da UNILA para estudantes haitianos, o PRÓ-

HAITI. 

O programa PRÓ-HAITI era destinada à população haitiana residente em 

território brasileiro e portadora de visto humanitário, conforme resolução normativa do 

Conselho Nacional de Imigração (CNIg) nº 97/2012. O objetivo era, segundo a própria 

normativa “(...) contribuir para a integração dos haitianos à sociedade brasileira, bem 

como fortalecer o intercâmbio acadêmico com o sistema de ensino superior haitiano”. 

Assim, considerando o período em vigência, o PRÓ-HAITI apresentou os seguintes 

dados: 

 
 

Tabela 1. Número de ingressantes por ano do PRÓ-HAITI 

Ano Ingressantes 

2015 75 

2016 10 

2017 Não houve 

2018 39 

*Dados fornecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, extraídos do SIGAA em 03 de Set. de 2020. 
 
 

Cabe destacar que todas as vagas ofertadas no âmbito do programa eram 

vinculadas à oferta de bolsas, seja do programa de assistência estudantil, conforme a 

disponibilidade orçamentária da instituição, ou então, oriundas de outras instituições 

nacionais ou internacionais. Em 2017, apesar da manutenção da normativa que 

regulamentava o programa, em razão da indisponibilidade de recurso orçamentário 

não foi possível realizar a seleção pelo PRÓ-HAITI.  

Com vistas a ampliar o ingresso de pessoas em situação de vulnerabilidade, 

em maio de 2018, foi aprovada a Resolução nº 02/2018, que estabeleceu a nova 

regulamentação para a seleção de estudantes estrangeiros e que em seu artigo 5º 

trouxe a seguinte redação: 

 
 
Art. 5° Com base no Art. 12 da Portaria MEC nº 18/2012, até 15% das vagas 
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destinadas ao ingresso de estudantes de outras nacionalidades latino-
americanas e caribenhas poderão ser preenchidas por programas 
específicos de ingresso de estudantes sob motivações humanitárias, 
ingresso de refugiados, e portadores de visto humanitário. 
Parágrafo único. O ingresso dessa modalidade será feito por reserva de 
vagas no PSI ou um edital específico de oferta de vagas. 
 
 

A partir da aprovação da portaria, foi lançado o Processo Seletivo de 

Refugiados e Portadores de Visto Humanitário - PSRH, que além de incorporar os 

haitianos, trouxe a possibilidade de que refugiados e solicitantes de refúgio pudessem 

concorrer a uma vaga na UNILA. Em 2019, a instituição recebeu 18 ingressantes pelo 

PSRH e em 2020, esse número subiu para 22.  

 
 

Tabela 2. Número de alunos refugiados ou portadores de visto humanitário por país 

País Nº de alunos 

Angola 3 

Barbados 1 

Benin 1 

Cuba 1 

Gana 2 

Guiné-Bissau 8 

Haiti 137 

México 1 

Paquistão 1 

República do Congo 1 

Rússia 1 

Síria 1 

Venezuela 6 
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TOTAL 164 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados extraídos do SIGAA.  
 
 

 Após a experiência inicial do Pró-HAITI e conjuntamente com a identificação 

dos desafios da diversidade cultural e linguística no multicultural contexto unileiro e 

fronteiriço, que em 2019, com a inclusão de estudantes de diversas nacionalidades e 

culturas para além da América Latina, foi criada a Comissão de Acompanhamento dos 

Estudantes Refugiados e Portadores de Visto Humanitário (CAERH). Esta tem caráter 

consultivo acerca de temas relacionados ao acesso e permanência de discentes 

refugiados(as) e portadores(as) de visto humanitário na UNILA, e é composta por 

servidores técnicos/as, professoras, e estudantes (UNILA, 2019).  

Para além da esfera consultiva, a CAERH promove a articulação das demandas 

dos estudantes junto às esferas competentes e também ações em conjunto com as 

pró-reitorias e a prefeitura da cidade em prol de minimizar os impactos educacionais, 

sociais e culturais aos quais os estudantes estão sujeitos dentro e fora da instituição. 

Diante do exposto, o presente texto tem o objetivo de descrever e analisar as 

principais experiências e desafios para a integração e promoção do desenvolvimento 

educacional dos estudantes em condição de migração forçada. Com este objetivo 

serão apresentadas as experiências do processo seletivo, do acolhimento e 

ambientação, acompanhamento linguístico/pedagógico, e as ações e desafios de 

integração na tríplice fronteira. 

 

METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, (GIL, 2002) com o objetivo de 

analisar a experiência de inclusão e permanência de estudantes refugiados e 

portadores de visto humanitário, mediante análise do conjunto de demandas e ações 

acompanhadas e executadas pela CAERH da Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana (UNILA), situada na tríplice fronteira Brasil-Paraguai-Argentina. 

Optamos pela pesquisa documental, que consistiu no levantamento e análise 

das fontes cujo material ainda não havia sido analisado (GIL, 2002). Tal material 
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compreendeu o conjunto de e-mails, atas de reuniões e registros de atividades 

desenvolvidas entre os meses de março de 2019 (mês de criação da comissão) e 

março de 2020326. Com tal análise, construiu-se um relato de experiência cujo objetivo 

foi identificar os principais eixos de ações, conjuntamente com a reflexão sobre as 

principais demandas e desafios enfrentados pelos estudantes. 

PROCESSO SELETIVO 

 

O processo seletivo para refugiados e portadores de visto humanitário (PSRH), 

assim como os outros processos seletivos internacionais é gerenciado pela Pró-

Reitoria de Relações Institucionais e Internacionais (PROINT). Ocorre de modo 100% 

online, por meio da plataforma eletrônica Sistema Integrado de Gestão (SIG). O edital 

de seleção para as 29 vagas correspondentes a uma por curso, comumente é lançado 

no primeiro semestre de cada ano letivo, em espanhol, português e inglês, e todo o 

processo seletivo é gratuito. 

A seleção ocorre em duas etapas, a primeira delas eliminatória e a segunda 

classificatória. Na etapa eliminatória observa-se se o candidato enviou toda a 

documentação solicitada. No último processo seletivo de 2019, foi exigido que o 

candidato tivesse situação migratória regular de status de refugiada(o) reconhecido 

no Brasil; ou solicitante de refúgio ou  portadora(r) de visto humanitário. Também havia 

necessidade de comprovação de conhecimento da língua portuguesa ou espanhola 

para as pessoas originárias de países cuja língua oficial não fosse nenhuma destas 

(UNILA, 2019b). 

Na segunda fase, os candidatos são classificados a partir da análise de seus 

históricos escolares, tendo como critério a média aritmética simples dos componentes 

curriculares cursados no Ensino Médio ou equivalente. A partir desta classificação os 

candidatos são escalonados por ordem decrescente de notas em relação aos cursos 

pretendidos, já que eles podem ter uma primeira e segunda opção. 

A UNILA tem como diferencial no seu processo seletivo internacional, a seleção 

online e a seleção com base no histórico acadêmico. Com relação ao primeiro ponto 

 
326 Optou-se por não contemplar as ações desenvolvidas após este período devido a especificidade 
das ações durante a Pandemia de COVID-19 e a interrupção das aulas presenciais. 
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compreende-se que o processo seletivo online permite que pessoas que estejam 

residindo em outras cidades do país, onde não há oportunidades de inclusão no 

ensino superior, se candidatem às vagas com o mínimo de burocracia e custo 

possível. Tal método tem o objetivo de facilitar a candidatura de pessoas que apesar 

de seu potencial educacional, enfrentam barreiras para a inclusão educacional na 

sociedade brasileira (ACNUR, 2019).  

Porém, é no segundo aspecto facilitador que reside o maior desafio 

institucional: a equivalência do histórico acadêmico para o sistema brasileiro. Para 

fazer a equivalência, a equipe responsável pelo processo seletivo internacional tem 

que investigar a diversidade avaliativa dos sistemas educacionais de diversos países. 

O que por sua vez, gera um estudo contínuo das mudanças de quantificação de notas 

e exige o apoio de tradutores (geralmente estudantes originários desses países) e/ou 

professores. Não caberia nesse artigo explicitar toda a variedade identificada, mas 

como exemplo, podemos citar: sistema de notas duplas, uma individual e outra 

correspondente a maior e a menor média da sala; variações dos sistemas de notas e 

equivalência entre os sistemas avaliativos de um mesmo país.  

 

ACOLHIMENTO E AMBIENTAÇÃO 

 

Com a chegada dos estudantes refugiados e portadores de visto humanitário à 

UNILA, e considerando os diversos desafios enfrentados no processo migratório, tais 

como a integração educacional e cultural, aprendizado em outras línguas, as 

diferenças epistemológicas e culturais e a vulnerabilidade financeira, houve a 

necessidade de pensar num acolhimento mais humanizado e individualizado, visto 

que alguns desses estudantes não querem ou não podem expor suas vidas em grupo, 

considerando o elemento traumático do processo de migração forçada. Na chegada 

desses estudantes foi instituído um grupo que pudesse primeiramente acolhê-los e, 

posteriormente trabalhar para instituir a política institucional de apoio e 

acompanhamento. 

Em 21 de março de 2019, ocorreu a primeira reunião da CAERH, após a 

institucionalização por meio de portaria. Na primeira reunião foi discutida a maneira 
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de fazer uma primeira  abordagem aos estudantes ingressantes, visto que as aulas já 

estavam em andamento e entendia-se a necessidade de um acolhimento mais 

específico, além do já ofertado pela universidade. A comissão em conjunto com a Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), realizou um encontro com esses estudantes 

onde foram apresentados os serviços prestados pela pró-reitoria e a comissão. A partir 

desse encontro foi definido o processo de acolhimento e apadrinhamento pelos 

próprios membros da comissão. 

No processo de apadrinhamento individual, os estudantes foram 

acompanhados no primeiro semestre, com atendimentos e orientações individuais 

para atender as suas necessidades acadêmicas e pessoais. Inicialmente as principais 

demandas foram de orientação de matrícula, acesso ao Sistema Integrado de Gestão 

de Atividades Acadêmicas (SIGAA), Biblioteca e acesso ao e-mail institucional. 

Posteriormente seguiu-se com atendimentos contínuos para sanar dúvidas e realizar 

encaminhamentos. 

Para o ano de 2020, modificamos a metodologia do acolhimento, incluindo e 

permitindo que os próprios estudantes veteranos protagonizassem o processo. Como 

a UNILA, é formada por quase 30% de imigrantes universitários, é comum o 

sentimento de empatia e solidariedade para com os estudantes ingressantes, 

especialmente quando eles são oriundos de culturas distantes e também, devido ao 

reconhecimento dos estressores que envolvem a chegada e a integração na 

universidade e na tríplice fronteira (SILVA-FERREIRA, 2019). 

O projeto de acolhimento seguiu as seguintes etapas: inscrição para ser 

padrinho/madrinha e identificação do perfil do voluntário, incluindo:  línguas com maior 

fluência, nacionalidade, curso, preferência por acolher pessoas de alguma 

nacionalidade, gênero ou curso, e se estaria em Foz do Iguaçu no momento da 

matrícula presencial. Posteriormente, identificou-se as nacionalidades, cursos e 

línguas faladas dos estudantes aprovados no processo seletivo 2020. Após está 

identificação foi enviado um questionário com versões em Português, Francês e 

Espanhol, em que os estudantes eram consultados: se eles gostariam de ter um 

padrinho/madrinha, a data de chegada em Foz do Iguaçu para a matrícula, o meio que 
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gostariam de ser contatados pelo padrinho/madrinha (e-mail ou whatsapp) e ainda a 

identificação de línguas maternas, para além das línguas oficiais do país de origem.  

Após a identificação de perfis, orientou-se os voluntários para que entrassem 

em contato com cada estudante para que pudessem esclarecer potenciais dúvidas 

sobre a matrícula, auxílios estudantis, localização da universidade, disciplinas, 

transporte, moradia e cultura em Foz do Iguaçu. Para os estudantes acolhedores 

também foram enviadas algumas sugestões que envolviam a competência cultural no 

acolhimento, tais como: explicar as siglas quando se referissem a algum setor, não 

utilizar gírias ou explicá-las, estar atento às diferenças culturais na hora de 

cumprimentar e se comunicar, falar pausadamente, incentivar o estudante no 

aprendizado de português e espanhol e não tocar na temática do refúgio. 

Outra ação de acolhimento que compreendemos como fundamental para 

ambientação dos estudantes consistiu na oficina de assinatura do termo de 

compromisso dos auxílios estudantis e a apresentação dos serviços de apoio 

disponibilizados pela universidade. Tal oficina foi organizada pela PRAE e teve como 

objetivo esclarecer as dúvidas em relação ao recebimento do auxílio alimentação, 

transporte e moradia que estes estudantes passariam a receber, assim como as 

prerrogativas de metas acadêmicas que deveriam cumprir (não reprovar por falta e 

concluir o curso dentro do tempo de integralização). Além desse esclarecimento sobre 

os auxílios financeiros a equipe pode apresentar os setores responsáveis pelos 

serviços de atenção psicológica, atenção à saúde, serviço social e apoio 

pedagógico327.  

Ainda no processo de acolhimento, no mês de junho de 2019 foi realizado um 

“Café com Línguas”, intitulado “Construindo juntos um ambiente multilíngue”. O 

objetivo do encontro foi o intercâmbio de ideias, estratégias e recursos para o uso de 

línguas na UNILA. Os estudantes trouxeram suas experiências, dificuldades e 

sucessos com a Língua Portuguesa e Espanhola. O encontro teve o intuito de integrar 

o grupo, refletir junto com os estudantes sobre as demandas levantadas e 

confraternizar como forma de boas-vindas na universidade.    

 
327 Outro serviço essencial para a integração deste grupo de estudantes é o apoio documental ofertado 
pela Seção de Apoio ao Estrangeiro da PROINT, que auxilia os estudantes no trâmite burocrático com 
as instâncias externas. 
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ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

  

Com relação ao campo do ensino-aprendizagem há diversos estressores que 

a depender de cada da cultura, língua, percurso escolar etc, implicam em maiores 

desafios ao sucesso acadêmico de estudantes migrantes, em especial migrantes 

forçados. Segundo Silva-Ferreira, Martins-Borges e Willecke (2019), os principais 

seriam a necessidade de adaptação às diferentes metodologias de ensino e avaliação, 

o desconhecimento das regras e procedimentos acadêmicos, a escassez de 

documentos na língua materna do estudante e a complexidade de aprender conteúdos 

científicos em uma língua diferente. 

 Todavia, tal choque acadêmico, também pode se relacionar com as diferentes 

bases de aprendizagem dos ensinos básicos entre os países e os seus sistemas de 

ensino (GRAYSON, 2008; RAGNINI et al 2019). Déficits na formação acadêmica 

potencializam as dificuldades neste novo cenário educativo, e exigem do estudante e 

da universidade um esforço para o desenvolvimento da educação intercultural.  

 Não é incomum que as diferenças linguísticas e suas implicações no ensino-

aprendizagem exijam um esforço cognitivo para aprender um conteúdo científico 

(SILVA-FERREIRA, 2019). Tal dificuldade pode gerar fadiga cognitiva e desinteresse 

pelo curso e pelas aulas (PRIETO-WELCH, 2016). Soma-se a isso o fato do estudante 

não dominar os códigos culturais do novo contexto acadêmico e da cidade em que a 

universidade está inserida. A dificuldade de aprendizagem deriva, portanto, de 

diversos fatores, que por sua vez, geram sofrimento e impactam diretamente na 

autoestima e na trajetória dos imigrantes dentro do ambiente universitário. Para os 

imigrantes forçados esse processo se vê potencializado devido ao custo simbólico de 

tal oportunidade. Dentre os efeitos da dificuldade de aprendizagem, podemos elencar 

o isolamento acadêmico, a impossibilidade de se matricular em novas disciplinas, o 

risco da perda da bolsa de estudos e a alteração da autoimagem acadêmica (SILVA-

FERREIRA, 2019). 

 Com o objetivo de prevenir tal impacto acadêmico, a comissão em parceria com 

outras instâncias da universidade promoveu ações focadas no processo de 
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reconhecimento e mediação das dificuldades de ensino-aprendizagem para além do 

momento de acolhimento. Não é demais ressaltar, por exemplo, que durante o 

atendimento individual, a equipe se deparou com dificuldades e mesmo 

vulnerabilidades de saúde, alimentícia, em relação à moradia etc., que conformam a 

adaptação do estudante. 

A partir da análise pedagógica do desempenho acadêmico do primeiro 

semestre de cada estudante foi organizado o segundo “Café com Línguas” que 

ocorreu em setembro de 2019 com a temática “Avaliação do primeiro semestre na 

UNILA”. A atividade foi desenvolvida em forma de dinâmica para que todos os 

estudantes participassem. No desenvolvimento da atividade os estudantes puderam 

expressar e avaliar como foi o primeiro semestre de estudos, os relacionamentos com 

os colegas, docentes e demais servidores; expuseram a compreensão individual 

sobre universidade e do seu curso e os resultados obtidos no primeiro semestre; como 

foi o processo individual de aprendizagem e a organização da rotina de estudos.  

A partir das demandas levantadas em relação a organização de estudos foi 

desenvolvida uma Oficina Pedagógica de Gestão do Espaço/Tempo de Estudos no 

Ensino Superior. Esta teve como objetivo abordar: 1) Transição para a Universidade: 

variáveis, vivências e exigências; 2) Bem-estar e aprendizagem no ambiente 

universitário; 3) Organização do espaço/tempo de estudos.  

Como ação complementar e de caráter contínuo a Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD), abriu monitorias de ensino para os estudantes refugiados e portadores 

de visto humanitário e para os estudantes indígenas da universidade. Neste primeiro 

momento e decorrente as experiências anteriores foram inicialmente elegidas três 

áreas para as monitorias: Bilinguismo - Assessoria em Português e Espanhol; 

Letramento Acadêmico e Imersão no Ambiente Universitário e Matemática. As 

monitorias objetivavam auxiliar os estudantes na adaptação linguística, na adaptação 

aos sistemas informativos da universidade e na potencial falta de ancoragem 

matemática para os estudantes de exatas. 

 Com os ingressantes de 2019, (18 estudantes de 12 nacionalidades) 

desenvolvemos a metodologia de análise pedagógica do desempenho acadêmico de 

cada estudante, seguida de um convite para entrevista para os que apresentassem 
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maiores dificuldades, e um plantão de orientação de matrícula para o novo semestre. 

Nos dois semestres de 2019, 9 estudantes tiveram desempenho excelente, 

apresentando aprovação em todas as disciplinas e 6 tiveram um desempenho muito 

bom, aprovando em quase todas as disciplinas. Importante observar, que 5 destes 6 

estudantes estavam matriculados em cursos das áreas de exatas e biológicas, que 

tradicionalmente mantém índices mais elevados de reprovação em suas disciplinas. 

Por fim, 01 estudante apresentou um desempenho regular, indicando dificuldades 

mais acentuadas no processo de ensino-aprendizagem, e 02 tiveram reprovações por 

média e falta, o qual se vinculava dentre outros fatores a questões psicológicas que 

dificultaram o foco na vida acadêmica.  

É importante ressaltar que essas ações e programas tiveram como objetivo 

prestar assessoria acadêmica, que levassem em consideração a nossa necessidade 

de aprender sobre a realidade cultural e migratória dos estudantes para que 

pudéssemos efetivar uma orientação/tutoria condizente com as diferenças culturais 

que permeiam o processo de aprendizagem e integração social. 

 

OS LIMITES DA INTEGRAÇÃO NA TRÍPLICE FRONTEIRA 

 

Devido a sua missão integracionista, a UNILA foi projetada com o paradigma 

de quebra de fronteiras culturais, educacionais e geográficas. Foi escolhida a cidade 

de Foz do Iguaçu, PR como sede da Universidade. Situada na tríplice fronteira, Brasil-

Paraguai-Argentina, está ligada pela Ponte da Amizade com Ciudad del Leste - PY, e 

pela Ponte da Fraternidade com a cidade de Puerto Iguassú - AR. Outro aspecto 

simbólico da tríplice fronteira é a relação com os rios Iguaçu e Paraná – símbolos de 

fronteira, mas também de movimento e passagem (SILVA-FERREIRA, 2019).  

O nome da cidade indica suas raízes históricas e culturais, visto que Foz advém 

do latim e significa “passagem estreita” e Iguaçu, do Guarani, significa “água grande”. 

Foz do Iguaçu, ou “Passagens das Águas Grandes”, consiste historicamente em um 

lugar de encontro de culturas e de grande fluxo migratório, cuja sociedade é composta 

de diversas etnias, nacionalidades e transnacionalidades (OLIVEIRA, 2012, SILVA-

FERREIRA, 2019). 
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Nesse contexto multicultural, não faltaram experiências negativas de choque 

cultural, xenofobia e discriminações para com os estudantes internacionais da UNILA 

desde a sua criação, e que indicam a existência de uma xenofobia seletiva, que se 

intersecciona principalmente com preconceitos de classe, raça e nacionalidade 

(GASTALDIN, 2018; POZZO e NIHEI, 2018, SILVA-FERREIRA, 2019). Diante do 

desafio de aproximar os “diferentes” que uma das apostas da universidade tem sido o 

fortalecimento de projetos de extensão e estágio na tríplice fronteira. Atualmente 

temos projetos vinculados ao programa institucional “Agenda Tríplice”, que tem como 

objetivo fomentar a realização de projetos de pesquisa indissociáveis do ensino e 

extensão, e destinados a soluções de temas fundamentais da tríplice fronteira Brasil, 

Argentina e Paraguai (UNILA, 2019).  

As ações de extensão da universidade, com vistas a minimizar os impactos 

destas experiências negativas, desenvolvem atividades que visam promover impactos 

positivos e que ressaltem o contexto multicultural. Essas ações são provenientes de 

distintas áreas do conhecimento, como arte, história, saúde, línguas, entre outras, que 

envolvem questões relacionadas à integração e dinâmicas fronteiriças, migrações e o 

apoio aos refugiados. Ao todo elas somam mais de 100 ações entre às já realizadas 

e as que estão em vigência. Atualmente a Pró-reitoria de Extensão (PROEX), conta 

com 10 ações vigentes que trabalham com questões relacionadas diretamente com 

as dinâmicas da fronteira. 

Destacamos  o curso “Português Brasileiro e Cultura na Fronteira: Acolhimento 

a migrantes e refugiados”, que tem como objetivo o acolhimento de residentes 

fronteiriços, migrantes, refugiados e portadores de visto humanitário por meio da 

cultura. O objetivo do curso é promover o desenvolvimento das competências 

necessárias para que eles possam usar o português como língua estrangeira com 

diferentes propósitos, sobretudo relacionados à solicitação de registro e 

documentação, moradia, saúde, estudo e trabalho, contribuindo, destarte para a sua 

integração linguístico-cultural no Brasil e na região trinacional.  

Outro destaque é a disciplina optativa "Mediação cultural: Conceitos e práticas", 

do curso de Letras, Artes e Mediação Cultural (LAMC), criada por docentes em função 

das demandas de ordem intercultural observadas pela comissão. A ideia é a de 
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capacitar os estudantes para futura atuação, não só com os refugiados ingressantes 

na UNILA, mas também junto aos serviços de saúde da cidade, Polícia Federal e 

outros órgãos públicos que lidam com refugiados e portadores de visto humanitário. 

A disciplina discute a ação da "mediação cultural" destacando-a como uma atividade 

provocadora, estético-política, propositiva, criativa, investigativa, dialógica e reflexiva, 

com o objetivo de contribuir para a construção de saberes. O curso fomenta a 

percepção da mediação cultural como um lugar inclusivo e baseado na 

interdisciplinaridade. A disciplina percebe a curadoria, a edição bibliográfica, o espaço 

museal, o texto de parede, o catálogo, a ação educativa, a formação prévia do público 

como mediadores, dentre esses destaca o papel do mediador/educador nos espaços 

de cultura. Essa disciplina enfoca uma série de práticas já implementadas em 

instituições culturais, bem como dá luz às experiências discentes. Vale observar que 

os estudantes do curso de LAMC cursam disciplinas relacionadas aos vários 

processos de interculturalidade que ocorreram e ocorrem na América Latina. 

 Porém, existem barreiras documentais que impedem à integração na tríplice 

fronteira por parte dos estudantes em condição de migração forçada e que implicam 

em limitações para participação em atividades acadêmicas do outro lado da fronteira. 

Tal barreira decorre do fato de que os solicitantes de refúgio só podem sair do Brasil 

uma única vez, por tempo não superior a 90 dias, sob pena de arquivamento do 

processo de reconhecimento da condição de refugiado. Por sua vez, os refugiados 

reconhecidos, somente podem sair do Brasil após autorização do CONARE, sob pena 

de perda da condição de refugiado (BRASIL, 2018).  

Para os estudantes portadores de visto humanitário, em sua maioria haitianos 

a situação é análoga devido a necessidade de visto para transitar regularmente nos 

outros países. Por sua vez, está limitação nos faz questionar a porosidade da fronteira, 

principalmente quando há uma diferenciação racial que marcadamente expressa o 

status de estrangeiro no outro país. Ainda mais quando este foge ao “padrão” de 

turista/migrante. 

Com base nas questões legais relativas ao trânsito de refugiados e portadores 

de visto humanitário para outros países, além das dificuldades acadêmicas e 

adaptações culturais iniciais, esses estudantes se encontram limitados na participação 
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em projetos de extensão, pesquisa e eventos nos países vizinhos. Eles também se 

encontram impossibilitados de usufruir das práticas de lazer e trocas culturais que a 

fronteira permite. Diante de tal limite, que não vivenciavam nas outras cidades 

brasileiras onde moravam, alguns dos estudantes passaram a cogitar a possibilidade 

de mudar a regularização migratória para o visto de estudante, considerando o ganho 

de qualidade de vida e oportunidades educacionais e laborais na fronteira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, consideramos que apesar do ambiente multicultural da 

universidade e da tríplice fronteira de certo modo proporcionarem e facilitarem a 

integração intercultural dos novos atores sociais portadores de visto de refúgio e 

humanitário, são diversos e constantes os desafios tanto na universidade quanto na 

região. Assim como identificado por Ragnini et al (2019) em sua análise sobre o 

processo de recepção e integração de migrantes e refugiados na Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), a presença de estudantes vindos de culturas diferentes 

impõe desafios que são transversais a todas as instâncias da universidade, as quais 

exigem ações contínuas e criativas de acolhimento e acompanhamento nos mais 

diversos eixos de atenção. 

 No caso específico da UNILA, dois relevantes complicadores de ordem 

geopolítica e social são a limitação imposta a esses estudantes pelas leis que regem 

a permanência do refugiado no país e o racismo estrutural que se intersecciona com 

os preconceitos de classe e nacionalidade. Nesse sentido, tal problemática põe em 

evidência o caráter ambíguo do Estado e das fronteiras nacionais, que no presente 

caso tanto protege e acolhe, como também limita.  

Com nosso relato de experiência, pretendemos evidenciar que o acolhimento 

de estudantes refugiados e portadores de visto humanitário por instituições de ensino 

superior não se limita à abertura de editais. Assinalamos como fundamentais a 

continuidade de ações afirmativas que colaborem para a permanência do estudante e 

seu desenvolvimento acadêmico e a observação das especificidades de cunho 
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cultural e social que trazem em seus corpos, sem as quais não seria possível uma 

integração de fato. 

Por fim, consideramos necessário que as problemáticas aqui levantadas 

possam ser aprofundadas em estudos posteriores, principalmente em relação a 

integração educacional de migrantes forçados em regiões de fronteira. Também 

gostaríamos de salientar que o presente texto sintetiza as principais ações e boas 

práticas para a permanência de refugiados e portadores de visto humanitário na 

UNILA, porém se faz pertinente avaliações e estudos contínuos sobre o 

acompanhamento de tal ação afirmativa. 
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Resumo: 

O presente trabalho tem o objetivo de discutir as políticas públicas de inclusão de 
discentes autistas na Educação Básica em Roraima, sendo necessário para tanto um 
diálogo interdisciplinar para compreender as implicações destas políticas de inclusão 
no ensino regular da rede pública de Roraima. Diante deste contexto, o problema de 
pesquisa se apresenta através do questionamento: Quais os aspectos inclusivos das 
políticas públicas que envolvem o aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
matriculados na rede pública de ensino regular da Educação Básica no estado de 
Roraima? Para tanto, foi necessário realizar um debate teórico conceitual do 
Transtorno Espectro Autista (TEA), com análises do marco legal internacional e 
nacional acerca da inclusão de alunos autistas no ensino regular de Roraima. Desta 
forma, a partir de uma abordagem qualitativa e análises documentais, bibliográficas e 
dados do Censo Escolar de 2015 a 2019 concluiu que apesar dos esforços para 
atender a agenda internacional e nacional de inclusão de alunos autistas na rede 
regular de ensino no estado, ainda existem lacunas e obstáculos entre o censo escolar 
e a realidade vivenciada nas escolas da região e a inclusão de alunos autistas. 
 
Palavras-Chave: Políticas Públicas; Autismo; Educação Inclusiva; Roraima. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo visa discutir as políticas públicas de inclusão do aluno autista 

na Educação Básica em Roraima, sob o contexto do ensino regular nas redes públicas 

da região, na perspectiva da Educação Especial. O estado de Roraima, situa-se na 

Região Norte do Brasil, possui características peculiares, como, migração interna e 
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externa, sua localização acima da linha do Equador, todas estas características 

trazem implicações para a análise de políticas públicas.  

Dessa forma, a presente pesquisa justifica-se de maneira social e acadêmica. 

Social por apresentar a história da pessoa com o Autismo frente as ações das políticas 

públicas inclusivas, e acadêmica, por dialogar de forma interdisciplinar com várias 

áreas do conhecimento, por exemplo, com a Sociologia, o Direito, a Pedagogia e a 

Psicologia. 

Desse modo, o problema que norteará a pesquisa constitui-se como sendo: 

Quais os aspectos inclusivos das políticas públicas que envolvem o aluno com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) matriculados na rede pública de ensino regular 

da Educação Básica no estado de Roraima? 

Diante desta problemática, a pesquisa objetiva-se de forma geral, em identificar 

os aspectos da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva implementadas na inserção do aluno com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) no espaço de ensino regular de classe comum na Educação Básica.   

Diante deste contexto, buscou-se debater o conceito do Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) nas dimensões histórica, clínico e social, utilizando os marcos legais 

inerentes a estes indivíduos na sociedade, sob o olhar dos movimentos nacionais e 

internacionais na inclusão de alunos com Autismo no contexto escolar de ensino 

regular público de Roraima. 

 Metodologicamente, o artigo utilizou-se da abordagem qualitativa, por meio de 

caráter descritivo para responder o problema da pesquisa. Com isto, os 

procedimentos adotados quanto aos fins, foram através de pesquisa documental, 

bibliográfica, com a técnica de coleta de dados para análise do Censo escolar entre 

os anos 2015-2019 na perspectiva do aluno com TEA na rede pública de ensino 

regular de Roraima.  

Desse modo, a pesquisa dividiu-se em temas como: uma breve revisão 

conceitual sobre o Autismo, em sequência, os Marcos Legais do Autismo no Brasil, os 

movimentos históricos internacionais para a Inclusão, as dimensões Históricas da 

Inclusão na Educação Inclusiva brasileira, os marcos legais de proteção aos diretos 
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da pessoa com TEA no Brasil, um breve histórico da educação especial de Roraima, 

em seguida e feito análise de dados e por fim as considerações finais. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

UMA BREVE REVISÃO CONCEITUAL SOBRE O AUTISMO   

 

Ao investigar o percurso das pessoas com autismo em uma perspectiva 

histórico clínico e social, observamos fatos relevantes que marcaram a trajetória da 

comunidade inclusiva com Transtorno do Espectro Autista (TEA) até os dias atuais. 

Silva (2013) revela que o nome “Autismo”, foi citado pela primeira vez, pelo Psiquiatra 

suíço Eugen Bleuler (1911) em um artigo, sobre pacientes com Esquizofrenia. 

O autor faz uma descrição em sua pesquisa sobre quatro tipos clínicos de 

esquizofrenia, trazendo um detalhamento minucioso sobre cada aspectos observados 

em seus pacientes. O autor, observou um grupo de pessoas com um comportamento 

de quadro clínico extremo, onde apresentavam pobreza no relacionamento social e 

introversão. 

Bleuler (1911), a partir desta observação, denominou que este grupo de 

indivíduos que apresentavam esse comportamento esquizofrênico como autismo. A 

palavra que em sua epistemologia possui o prefixo “auto” que em grego, deriva de 

“voltar-se para si mesmo”, ou seja, para “dentro de seu mundo”. Desse modo, se 

convencionou a partir de então que aquele tipo de comportamento denota como sendo 

autismo. 

Partindo dos estudos de Bleuler (1911), outros pesquisadores de áreas afins 

empenharam-se em estudar o Autismo, sendo amplamente discutido na literatura do 

campo da área da saúde. Havendo, portanto, uma modificação gradativa do seu 

conceito seminal ao longo do tempo. Somente no ano de (1943) que Leo Kanner 

trouxe a definição como sendo Distúrbio Autístico do contato afetivo.  

Os estudos desenvolvidos por Kanner passaram a ser compreendido, no meio 

científico, inicialmente “como síndrome” com características peculiares (VIEIRA, 2016, 

p.51). Hans Asperger (1944)  aprofundou os estudos sobre Autismo observando um 
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grupo de crianças que atendia, denominou a condição como Psicopatia Autística, 

manifestada por transtorno severo da interação social.  

Entretanto, ao longo dos anos, muitas interferências foram feitas na busca pela 

definição etimológica do termo Autismo. O Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais – DSM-I (1952), por exemplo, publicou em 1952, critérios de 

padrões para diagnosticar como Transtorno Mental. Naquele momento, segundo 

Morato (2016, p.15) o Autismo era classificado como subgrupo de Esquizofrenia 

Infantil. 

A publicação do DSM-II (1968)  abordava um novo olhar sobre a psicodinâmica 

psiquiátrica. Desse modo, Morato (2016) ressalta que, até aquele instante, não existia 

sintomas mais específicos para a desordens que esse paciente desenvolvia, sendo 

esse, interpretado por problemas de conflitos e a má adaptação as adversidades da 

vida e, ainda, sendo considerado aspectos relacionados a neurose e psicose.  

Entretanto em 1980, Michel Rutter, trouxe grandes contribuições para o 

Autismo na publicação do DSM-III (1980). O autor traz uma abordagem da 

compreensão do transtorno mental sob quatro critérios: 1) atraso e desvio sociais não 

só como deficiência intelectual; 2) problemas de comunicação e novamente, não só 

em função de deficiência intelectual associada; 3) comportamentos incomuns, tais 

como movimentos estereotipados e maneirismo; e 4) início antes dos 30 meses de 

idade (MORATO, 2016, p.23). 

Neste interim, as contribuições de Rutter no DSM-III, influenciaram diversas 

outras pesquisas posteriores, sendo essas voltadas para o desenvolvimento e suas 

influências no funcionamento cerebral do autista. Em  (1994a) o DSM-IV, descreve o 

comportamento autista, com mais criticidade, sendo apresentado aspectos como o 

desiquilíbrio nas funções de neurodesenvolvimento interferindo diretamente nas 

relações sociais. 

O conceito de Autismo passou a ser pesquisado em diversas vertentes teóricas. 

Sendo o transtorno detalhado em uma tríade de três domínios: interação social, 

linguagem e comunicação social, interesses e atividades. Com o avanço na busca por 

explicar evidencias que justifiquem as manifestações precoces de quadros clínicos, 

novos contornos foram sidos evidenciados ao longo do tempo. 



 

887 

 

Atualmente, o DSM-V (2013c), trouxe modificações importantes para o melhor 

diagnóstico em torno dos transtornos mentais. Uma dessas mudanças engloba o 

autismo. Anteriormente o transtorno abrangia cinco diferentes categorias: Transtorno 

do autismo, autismo clássico, Transtorno de Asperger, Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento, Síndrome de Rett, Transtorno Desintegrativo da infância. 

Ainda conforme o manual, todos esses transtornos deixaram de ser 

classificados separadamente. Passando a ser incluídos nos diagnósticos de 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), com exceção da Síndrome de Rett 

(MORATO, 2016, p.17). Esses avanços proporcionaram uma direção melhor para o 

tratamento dispensados aos indivíduos com esse transtorno de neurodenvolvimento, 

sendo considerado, um grande avanço nos estudos do tema. 

Outro manual importante para diagnóstico e definição do Autismo, é o ICD (The 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), a 

Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento, foi publicado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Vieira (2016, p.54), afirma que foram 

publicados dez CIDs, sendo que, apenas abordam o Autismo, o CID-8 (Esquizofrenia), 

CID-9 (Psicopatia Infantil) e CID-10 (1993) (Transtorno Global do Desenvolvimento). 

Atualmente em consonância com o DSM-V (2013), foi publicado o novo CID 

(2018), passando a considerar as condições do autismo de um domínio amplo como 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). Desse modo, o CID-11 traz instruções 

detalhadas e códigos distintos para diferenciação do TEA, com ou sem deficiência 

intelectual e comprometimento de linguagem funcional, e níveis da gravidade. 

O CID-11 (2018), define o Transtorno do Espectro Autista caracterizado por 

déficits persistentes na capacidade de iniciar e sustentar a interação social recíproca 

e a comunicação social, e por uma série de padrões de comportamento e interesses 

restritos, repetitivos e inflexíveis. O início do transtorno ocorre durante o período do 

desenvolvimento, na primeira infância seguindo com prejuízos severos nas áreas 

pessoais, sociais, cognitivas e afetivas da pessoa.  

Desse modo, após realizarmos uma abordagem histórico conceitual sobre o 

Transtorno de Espectro Autista, a próxima seção visa discutir a importância na 

discussão de políticas públicas voltadas para esse público. São essas políticas que 
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conduzem o gestor nas tomadas de decisões que vão ajudar a inserção do portador 

desse transtorno a vida em sociedade de forma mais confortável. 

 

OS MARCOS LEGAIS PARA O TEA NO BRASIL 

 

A presente seção propõe discutir como as políticas públicas, atualmente, são 

responsáveis por incluir os portadores do TEA no ambiente escolar. Campos (2019, 

p.29), entende como sendo as “políticas públicas a expressão posta em ação dos 

propósitos estabelecidos nos vários segmentos dessa governabilidade, ou seja, diz 

respeito especificamente às funções do governo”. 

Sobre este conceito, Kingdon (1995, p.221) ressalta que, a formulação de 

políticas públicas é um conjunto de processos, que inclui o estabelecimento de 

agenda, as especificações pelas quais as escolhas são feitas, e uma escolha final 

entre essas alternativas específicas, por meio do voto no Legislativo ou decisões 

presidenciais e a implementação desta decisão.  

De modo mais específico, Campos (2019) corrobora com Kingdon (1995) ao 

afirmar que as políticas públicas educacionais representam o campo de ação do 

Estado no terreno da formação escolar. Para o portador de TEA se torna mais evidente 

que tais movimentos vão auxiliar esses indivíduos a serem inseridos dentro dos 

bancos escolares. 

Sabemos, portanto, que o caminho para inclusão de crianças com autismo no 

ensino regular no Brasil é longo. Silva (2010, p. 93) afirma que, “vivemos um momento 

de luta pela equiparação da inclusão social de um grupo que historicamente foi 

excluído da nossa sociedade”. Desta forma, ao analisar a história do autismo no Brasil 

observamos inúmeros aspectos de segregação, preconceito e exclusão de direitos 

humanos e à cidadania.  

Em contra partida, encontramos diversos movimentos históricos pela causa 

inclusiva. Diante disto, estruturados em documentos oficias de órgãos internacionais 

(UNESCO, 1990), e em textos de Aranha (2004), Silva (2010)  e  Morato (2016), será 

apresentado de forma didática um “box” para elucidar a dimensão histórica da política 
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pública nacional frente aos Movimentos Internacionais e medidas do Mistério da 

Educação do Brasil na consolidação de agenda da Política de Educação Especial. 

 
 

Box 01: Movimentos Históricos Internacionais para a Inclusão 

1982 – Programa de Ação Mundial Relativo às Pessoas com Deficiência, documento de 
Referência da ONU nº37/52. Objetivo principal: Promover mediadas eficazes de prevenção da 
deficiência e a reabilitação no exercício de oportunidades para as pessoas com deficiência e 
melhoria das condições de vida para essa população. 
1990 – Declaração Mundial sobre Educação para Todos, Conferência em Jomtien, na 
Tailândia. Objetivo principal: Desenvolver esforços pela educação básica visando a satisfação 
das necessidades específicas de determinados grupos sociais ou camadas da população, 
garantindo o acesso à Educação e promover a equidade de oportunidade. 
1993 – Declaração Viena, Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos, realizado em 
Viena. Objetivo principal: Reafirmar o compromisso com a universalização dos direitos 
humanos, garantindo a educação, oportunidade de trabalho e acessibilidade. 
1993 – Normais de Equiparação de Oportunidade para Pessoa com Deficiência, ONU 
Resolução nº 43/96. Objetivo principal: Garantir o compromisso moral e político entre os 
Estados e adotar medidas para garantir a igualdade de oportunidade para com deficiência em 
todos os níveis de ensino para crianças, jovens e adultos com deficiência de todos os tipos e 
graus. 
1994 – Declaração Salamanca, (Conferência Mundial da Educação Especial), realizado na 
Espanha. Objetivo principal: A educação da pessoa com deficiência seja integrante do sistema 
educacional, estabelecer princípios políticos e práticas referentes as pessoas com necessidades 
educacionais especiais. 
2001 – Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (OAE). Objetivo principal: Estabelecer ações 
visando erradicar a discriminação contra as pessoas com deficiência. 
2015 – Declaração de Incheon, (Fórum Mundial da Educação), realizado na Coreia do Sul. 
Objetivo principal: Estabelecer o Marco de Ação para Educação de 2030, Com a agenda do 
desenvolvimento sustentável, visando a educação de qualidade inclusiva e equitativa, a garantia 
da educação ao longo da vida para todos sem distinção, a educação como direito humano 
fundamental e um direito catalizador, que deve ser gratuito e compulsório, educação como bem 
público e igualdade de gênero. Deve-se garantir uma educação inclusiva para todos por meio do 
desenvolvimento e da implementação de políticas públicas transformadoras que respondam à 
diversidade e às necessidades dos alunos. 

Fonte: Dados compilados pela UNESCO (1982) (1990), (1993), (1993), (1994), (2001) e (2015). 
 
 

Diante disso, observa-se uma dinâmica de movimentos em prol da inclusão. 

Entretanto, Rosa (2018, p. 16), ressalta que os primeiros movimentos relativos à 

escolarização das pessoas com deficiência estiveram ligados a espaços 

especializados. Desta maneira, a autora orienta que a educação de pessoas com 

TEA, ou com outro tipo de deficiência, eram restritas a família, instituições 

filantrópicas, caritativas e assistencialistas. 

Na década de 90, a autora afirma que o Brasil se tornou alvo de atuação de 

órgãos internacionais, devido os seus altos índices de analfabetismo e baixo 

atendimento da escolaridade obrigatória. Desta forma, o Programa das Nações 
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Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Fundo das Nações Unidas 

para Infância (UNICEF) e o Banco Mundial atuaram no sentido de pressionar o país, 

a diminuir os índices de exclusão e evasão escolar. 

Com isso, o quadro abaixo, apresenta os marcos legais que garantem o acesso 

a políticas públicas inclusiva no Brasil. Vale lembrar que esse movimento se deve em 

respostas a adoção do governo brasileiro aos movimentos internacionais no sentido 

de incluir o aluno deficiente no espaço escolar de ensino regular. 

 
 

Quadro 01: Dimensões Históricas na Educação Inclusiva Brasileira 

Marco Legal Objetivo 

Decreto nº 72.425/1973 Criação do Centro Nacional de Educação Especial.(1973) 

Decreto nº 93.481/1986 
(Corde) 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência. (1986) 

Portaria nº69/1986 Definir normas para a prestação tanto de apoio técnico e financeiro 
para atender a educação especial no sistema público ou particular 
de ensino. (1986b) 

Decreto nº 93.613/1986 – 
CENESP 

Transformação do CENESP em Secretaria de Educação Especial 
(SESPE). (1986) 

Constituição Federal do 
Brasil/1988 
 

Instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista sem 
discriminação. (1988) 

Decreto nº 99.678/1990 Extinção de Sespe.  

Decreto nº 8.069/1990 - 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). 

Dispor sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 
(1990) 

Lei nº 9.394/1996 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN). 

Estabelecer, como princípio do ensino, a igualdade de condições 
tanto para acesso e permanência na escola.  (1996) 

Decreto nº 3.076/1999 - 
(Conade). 

Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portara de 
Deficiência. (1999) 

Decreto nº 3.298/1999 - Política 
Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de 
Deficiência.  

Assegurar que os indivíduos com deficiência possam exercer seus 
direitos de forma plena. (1999a) 

Decreto nº 6.949/2009 – 
Promulga a Convenção dos 
Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo. 

Promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de 
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as 
pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade 
inerente.  

Decreto nº 7.611/2011 - Dispõe 
sobre a educação especial, o 
atendimento educacional 
especializado e dá outras 
providências. 

O dever do Estado a educação das pessoas da educação 
especial, garantindo um sistema educacional inclusivo em todos 
os níveis, sem discriminação. Assegurar o atendimento 
educacional especializado (AEE) as pessoas com deficiências, 
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Transtornos Globais do Desenvolvimento e com altas Habilidades 
e superdotação. (2011) 

Plano Nacional de Educação 
Especial e Educação Inclusiva. 

(PNEEPEI)- 2018 

Favorecer o acesso do aluno, a participação e a aprendizagem 
dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas 
regulares.(2018) 

Lei nº 13.005/2014 - Plano 
Nacional de Educação (PNE). 

Estabelecer Diretrizes e metas para o desenvolvimento estaduais, 
distritais e municipais de educação, em consonância com os 
textos nacionais. O plano vincula os entes federativos às suas 
medidas, e os obriga a tomar medidas próprias para alcançar as 
metas previstas. (2014a) 

Lei nº 13.146/2015 - Lei 
Brasileira de Inclusão e da 
Pessoa com Deficiência (LBI). 

Garantir a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Brasil, 
assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 
deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. (2015) 

Fonte: Dados compilados pelo Ministério da Educação (MEC) e Silva (2010).   
 
 

Conforme exposto no quadro, observa-se que o Brasil começa a cumprir os 

acordos internacionais em prol da educação a partir da década de 1970. Essas ações 

se transformaram em políticas públicas educacionais, cabendo ao Mistério da 

Educação (MEC), atender as demandas de crianças e adultos, no sentido de eliminar 

as lacunas deixadas pelo país ao longo do tempo. 

A história da pessoa com autismo, começa a ganhar novos contornos com a 

sugestão da Organizações das Nações Unidas, sugerindo a inserção no calendário 

anual de comemorações, do dia 02 de abril, como sendo o dia da Conscientização 

sobre o Autismo. A proposta visa chamar a atenção das autoridades governamentais 

no mundo para a importância de designar um maior debate à acerca da temática do 

Transtorno de Espectro Autista. 

A preocupação se justifica, uma vez que, segundo o Center of Deseases 

Control and Prevention (CDC), órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, em 2018, 

existia um caso de autismo para cada 110 pessoas no mundo. Com isso o CDC (2018) 

estimou que naquele ano, existia 70 milhões de pessoas com autismo no mundo, 

desses, dois milhões estariam no Brasil. 

Esse dado revela a importância de amadurecer o discurso dessas políticas 

públicas em torno da acessibilidade para todas as pessoas classificadas com os 

diferentes tipos de (TEA). Desse modo, torna-se importante discutir as atividades 

desenvolvidas pelo Estado, com auxílio de entes públicos ou privados na garantia de 

direitos ao acesso à educação. 
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Neste sentido, a acessibilidade de pessoas com autismo no Brasil tornou-se 

iminente, o país aprovou uma série de legislações voltadas para atender as 

necessidades desse público. O “box” 02 apresenta as legislações brasileira para o 

TEA. 

 
 

Box 02: Marcos Legais de Proteção aos Diretos da Pessoa com TEA no Brasil  

Lei nº 12.764/2012 - Sancionada no dia 27 de dezembro de 2020, em menção a mãe com filho 
autista. Berenice Piana liderou o movimento pela causa social, ficando instituída na Política Nacional 
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Autismo. Objetivo principal: Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Espectro Autista e estabelecer diretrizes para sua consecução. 
Decreto de Lei nº 8.368/2014 - reafirmando o compromisso previsto na Convenção dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo. Objetivo principal: Considerar a pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, pessoa com deficiência, para todos os efeitos legai. 
Lei nº 13.977/2020 - sancionada no dia 8 de janeiro de 2020. Foi instituída a Carteira de Identificação 
da Pessoa com Espectro Autista (Ciptea) e das outras providências. O Lei Romeu Mion é uma 
menção a um menino autista, filho de Marcos Mion, um dos principais entusiasta da lei. Objetivo 
principal: Identificar por meio da carteira a pessoa com (TEA) promovendo a acessibilidade e 
proteção, contabilizar a quantidade de pessoas com Espectro Autista em território nacional e dar 
acesso e proteção para autistas imigrantes com a comprovação de documentos de identificação no 
país  

Fonte: Dados compilados pelo Brasil (2011), Brasil  (2012), Brasil (2014) e Brasil (2020) 
 
 

Diante de todo esse processo na inclusão da pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista, compreende-se que o avanço no marco normativo, garante uma 

série de direitos, não apenas para comunidade com TEA, mas também, no sentido de 

legitimar suas as políticas públicas. Essas mudanças trouxeram grandes desafios em 

diversas esferas econômicas, sociais e culturais. 

De modo mais específico, Aranha (2004) entende que a inserção do aluno com 

TEA no contexto escolar do ensino regular, trouxe desafios para que as escolas 

inclusivas desenvolvam uma pedagogia centrada nas crianças, educando com 

qualidade aquelas que apresentam graves incapacidades. 

De forma mais crítica, Capelline (2019, p.7), analisa a escola ao receber alunos 

excepcionais no ensino regular, obedece o que determina as legislação inclusiva, não 

significando porém, que a inclusão real aconteça, ainda que as escolas, tenham 

espaços educacionais especializados para esse tipo de atendimento. 

Tais argumentos, confirmam o entendimento de que a preocupação não está 

apenas no acesso do discente ao ensino regular para atender a agenda global, mas 

também, na inserção efetiva desse aluno com TEA ao currículo educacional. Essas 
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políticas públicas, conforme já demonstradas, devem garantir ao docente ferramentas 

que auxiliem no seu trabalho com a criança especial. 

Com isso, após ser apresentado o surgimento e o conceito do TEA, no 

ambiente acadêmico, e ainda, as políticas públicas que envolvem o tema, o presente 

texto se encarrega de discutir de forma teórica, a situação dessas políticas 

educacionais inclusivas no Estado de Roraima, e ainda, seus reflexos dentro do 

contexto escolar. 

 

O ESTADO DE RORAIMA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INSERÇÃO DO TEA 

 

A presente seção tem como objetivo discutir o funcionamento das políticas 

públicas de inserção do indivíduo com TEA no ambiente escolar no Estado de 

Roraima. Desse modo, propõe se então uma discussão com autores locais que 

debatem o tema com um olhar mais voltado para essa realidade. É o caso, por 

exemplo, de Siems que possui elementos contundentes para a discussão do tema. 

Ao longo do tempo o ambiente escolar vem sendo modificado. Santos (2005, 

p. 130), revela que “somos fruto de uma ciência, de uma sociedade e de uma escola 

de concepções instauradas na modernidade”. O autor ressalta que a escola 

contemporânea passa por redefinições em sua organização, tornando-se cada vez 

mais responsável pela formação dos indivíduos. 

Sob este conhecimento, o “box” 03, apresenta um breve histórico da Educação 

Especial de Roraima, com base nos estudos de Siems-Marcondes (2013), 

entendemos que a autora é referência pelos seus estudos seminais no campo de 

Educação Especial em Roraima. 
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Box 03: Breve Histórico da Educação Especial de Roraima  

1940 - 1970: Em Roraima, os processos de implantação de serviços como Educação, Saúde e 
Assistência Social, acompanharam a trajetória histórica da expansão populacional, iniciada em 1940, 
a qual foram registrados a criação de um pequeno volume da educação formal, com a implementação 
de Territórios Federais no Governo Vargas, tendo um quantitativo maior de escolas a partir dos anos 
de 1970. 

1975 - 1990: O Território Federal de Roraima, foi responsável por criar serviços especializados na 
educação especial. Em 1975, com a iniciativa governamental no âmbito da Divisão de Educação e 
Saúde que, após um tempo tornou-se a Secretaria de Educação e Cultura (SEC), atualmente 
denominada de SEED/RR. Nesse órgão gestor da educação do território, houve a participação ativa de 
professores, com a implantação de serviços especializados, no qual foram oferecidos pela comunidade 
da região como: a Escola de Audiocomunicação, os Centros de Especializados de Educação Especial 
de Boa Vista e Caracaraí, a Sala de Recursos para Deficientes Visuais, equipes de apoio à 
escolarização de alunos nas classes especiais que instalam em diferentes escolas e também equipes 
as quais apoiam os profissionais do ensino regular que tivessem estudantes com deficiência 
matriculados em classes comuns, a demanda deste grupo aumentava. 

1991 - 2001: Com a transformação de Roraima, em Estado da Federação, a ênfase dessas mudanças 
buscaram uma construção de práticas pedagógicas, aperfeiçoamento de profissionais dos serviços em 
consonância com a práticas estabelecidas na Políticas Pública da Educação Especial vigentes e ainda 
em fase de transição na perspectiva de integração e inclusão da pessoa com deficiência no ensino 
regular. Historicamente, a trajetória de inclusão do aluno com necessidades especiais em Roraima, foi 
longa, iniciada por um pequeno grupo de professoras, que mesmo sem formação suficiente na época, 
assumiram o desafio de iniciar essa empreitada. Antes o conjunto de alunos com necessidades 
especiais não chegava a uma dezena, em 2001 se aproximava dos mil alunos, com diversas 
necessidades educativas especiais”.  

2001: o Estado de Roraima, se deparou com as alterações propostas pelas novas diretrizes políticas 
da Educação Especial em âmbito nacional, sendo recomendando, portanto, a inclusão do aluno com 
necessidades especiais no ensino regular. Essa exigência trouxe novos desafios para os profissionais 
docentes que, até aquele momento, não estavam preparados para receber essa demanda. 

2008: é inaugurado em Boa Vista, no ano de 2008, um Centro Estadual de Educação Especial, um 
Centro de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS), um Centro de Estimulação Precoce e um 
Núcleo e Triagem e Avaliação. Estas unidades estão voltadas para o apoio dos estudantes da rede 
estadual, municipal e privada de ensino. 

2015: no município de Boa Vista, surge as unidades de atendimentos, previstas no Plano Municipal de 
Educação de Boa Vista que possui o objetivo principal de “efetivar a inclusão educacional no município”. 
Desse modo o PME (2015) segue no cumprimento das metas educacionais conforme rege o Plano 
Nacional de Educação. 

Fonte: Siems (2013), Plano Municipal de Educação de Boa Vista (2015), Siems (2016a), Siems (2017a), 
Siems; Alves (2018c). Adaptado pelos autores. 

 
 

A história da Educação Especial em Roraima, ganha mais destaque no trabalho 

de Siems (2013), em sua tese de doutoramento, a autora realiza um levantamento 

teórico socioantropológico sobre o tema, se apoiando no materialismo histórico 

dialético de Edward Palmer Thompson (1924-1993). A pesquisadora defende uma 
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análise reflexiva dos processos inclusivos em Roraima, partindo das experiências dos 

indivíduos envolvidos na inclusão escolar. 

Nesta perspectiva Siems (2013) entende que, precisa ser analisado o processo 

chamado de “a história vista de baixo”, como sendo uma contribuição para a reflexão 

sobre a história da educação roraimense e as suas políticas educacionais. A autora 

converge com a ideia de Thompson (1980), através da análise histórica educacional 

para pessoas com necessidades educacionais especiais.  

Com base na “história vista de baixo” de Thompson (1980), Siems (2013, p. 

282), revela em sua pesquisa que, o isolamento geográfico de Roraima, fez com que 

o desenvolvimento do local fosse tardio. Dessa forma a autora ressalta que a 

educação especial roraimense tem as suas peculiaridades, diferentes de outros 

estados brasileiros, tem a sua ação coletiva iniciada através de serviços de 

movimentos de natureza filantrópica ou beneficente. 

Siems (2013) entende que as ações educacionais inclusivas no Estado de 

Roraima, não aconteceram em decorrência de pressões de movimentos sociais e da 

família, mas sim, como parte de uma agenda de movimentos nacionais e 

internacionais de uma maior amplitude. Diante disto, a questão em Roraima passa a 

ser reivindicada por grupos que defendem os direitos das pessoas com deficiência. 

As escolas começam a se adaptar para essa nova realidade, incluir novos 

alunos, começa a fazer parte do cotidiano na vida de toda a comunidade escolar. São 

instituídos o Atendimento Educacional Especializado (AEE) nessas unidades com 

salas multifuncionais. No entanto, esse modelo começa a sofrer críticas sobre a 

eficiência do seu funcionamento. 

Desse modo, Siems e Alves (2015, p. 279) ressaltam a necessidade na atenção 

de  ações desenvolvidas nesses espaços, sendo necessário investir em estudos e 

pesquisas que possam identificar até que ponto há resultados nesse modelo de 

atendimento em garantir aos estudantes, público-alvo, da educação especial, o 

acesso ao currículo escolar, direito inalienável de todos os estudantes. 

Por tudo que foi exposto, após abordamos sobre as políticas públicas 

educacionais especiais  e a inserção do aluno com TEA, no espaço de ensino regular 

público do estado de Roraima, passaremos para próxima seção, a qual é apresentado 
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os procedimentos metodológicos que foram adotados para o desenvolvimento da 

presente pesquisa. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa objetiva-se de forma geral, em identificar os aspectos da Política 

Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva implementadas 

na inserção do aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no espaço de ensino 

regular de classe comum na Educação Básica.   

Neste sentido, o estudo visa compreender as ações das políticas públicas 

inclusivas e de que forma se dá o preenchimento das matrículas escolares para esses 

discentes na rede pública de Roraima. Portanto, a pesquisa se classifica quanto aos 

meios, aos fins, bem como, os procedimentos que serão utilizadas para a obtenção 

desse objetivo. 

Quanto ao meios, a pesquisa se classifica como sendo qualitativa, por ter o 

ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento, ou seja, a pesquisa qualitativa trabalha com os fatos da realidade, 

privilegiando o pesquisador com o contato direto ao objeto estudado (LUDKE; 

ANDRÉ, 1986). Nesse caso, os pesquisadores apresentaram uma análise dos dados 

numéricos de crianças com TEA matriculados nas escolas públicas de Roraima. 

Quanto aos fins, a pesquisa definiu-se de caráter descritiva, pois busca 

responder ao problema da pesquisa com elementos que irão descrever as 

características de uma da população ou um fenômeno, como também o 

estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2008, p.28). Dessa forma, a 

presente pesquisa possui como fim ser descritiva por envolver o uso de técnicas como 

a observação sistemática. 

Desse modo a técnica utilizada para a análise de dados, será realizada por 

meio do registro e interpretação de documentos através da observação sistemática 

com o objetivo de identificar por meio da coleta de dados e cruzamentos de 

informações através das ferramentas educacionais de políticas públicas na Educação 

Especial. 
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Quanto aos procedimentos, a pesquisa se classifica como sendo documental e 

bibliográfica, a partir do levantamento dados e análise de referências teóricas que 

favoreceram maior abrangência e respaldo no assunto. Cumpre ressaltar que a 

pesquisa bibliográfica são chamados dados secundários pois são dados disponíveis 

que não foram coletados especificamente para o nosso trabalho em particular 

(PROVDANOV; FREITAS, 2013, p.102). 

 
 
A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, 
não sendo fácil vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes 
constituídas por material já elaborado, constituído basicamente dos livros e 
artigos científicos localizados em bibliotecas. Já a pesquisa documental 
recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, 
tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistais, relatórios, documentos 
oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresa, 
vídeos de programas de televisão e etc (GIL, 2008 apud FONSECA, 2002 p. 
32). 

 
 

Dentro destes aspectos, a pesquisa bibliográfica documental trouxe um sentido 

mais amplo para o desenvolvimento da obra em si, e deste modo, pode oferecer um 

suporte ao conhecimento e análise dos referenciais teóricos existentes para o tema, 

como também o problema, sendo um instrumento indispensável para a pesquisa. 

A coleta de dados utilizada nesta pesquisa, tem como principal variável a ser 

estudada, o quantitativo de alunos com TEA matriculados no ensino regular, nas 

escolas públicas, a partir do ano de 2015 até 2019, da Educação Básica no Estado de 

Roraima. Essas informações estão disponibilizadas na base de dados do Inep e IBGE 

e serão apresentadas ao longo da análise de dados. 

Vale lembrar que para a computação desses dados é preciso esclarecer que 

as informações encontradas no Censo Escolar, divulgado anualmente entre os anos 

de 2015 até 2018 era separados como autismo, Síndrome de Asperger e Transtorno 

Desintegrativo da Infância e, a partir de 2019, todos essas condições foram 

classificadas como TEA. 

Sendo assim, a partir da variável da matrícula de alunos com TEA, foram 

desenvolvidas outras variáveis de acordo com o Censo Escolar, são elas: o total de 

escolas públicas em Roraima; o total de matrículas em sala de aula comum do aluno 

com TEA no estado; o total de matrículas do AEE para alunos com autismo; e a 
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quantidade de alunos da educação especial matriculados no ensino regular por 

modalidade.  

Desse modo, o público-alvo a ser estudado na pesquisa, trata-se de alunos 

com TEA em classe comum do ensino regular, nas modalidades Educação Infantil, 

Ensino Fundamenta I e II e Ensino Médio, nas escolas públicas do Estado de Roraima. 

A próxima etapa deste estudo, a análise de dados, visa elucidar foram 

distribuídas o acesso da pessoa com TEA no âmbito da Educação Básica em classe 

comum de ensino regular pública, sob a perspectiva das políticas públicas 

educacionais especiais, para promoção deste alunado na sociedade brasileira, com 

base nos dados do IBGE e do Inep, no Censo escolar de Roraima. 

 

ANÁLISE DE DADOS 

 

A presente pesquisa tem como laboratório o Estado de Roraima, localizado na 

Região Norte do Brasil, o estado possui características peculiares, como por exemplo, 

migração interna e externa. Considerado o estado brasileiro mais setentrional do país, 

sendo parte dele, localizado acima da linha do Equador, sua população abrange cerca 

de 450.479 habitantes, possuindo uma densidade demográfica de 2,01 hab/km²  

(IBGE, 2010). 

Segundo o Inep (2019), o Estado de Roraima, possui 800 escolas públicas nas 

três redes. Sendo sete federais, trezentos e setenta e cinco estaduais e quatrocentos 

e dezoito municipais. Vale lembrar, que essas escolas são caracterizadas como rural 

e urbana, a ainda, outra característica que precisa ser mencionada é a categoria 

indígena e não indígena, sendo essa peculiar da Região Norte do Brasil. 

Com isso o Censo Escolar revela que o total de alunos matriculados na 

Educação Básica do Estado de Roraima na rede pública municipal, estadual e federal, 

no ano de (2015), foi de 132.930 alunos e no ano de 2019 um total de 150.369 alunos 

matriculados. Esse valor corresponde a um aumento de 13%, já considerando a 

migração venezuelana que ocorreu no Estado a partir do ano de 2016. 

Já no munícipio de Boa Vista, no ano de (2015), foram identificados 74.616 

alunos matriculados na Educação Básica do ensino regular. Esses dados 
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correspondem 78% dos alunos matriculados em Roraima estão matriculados na 

capital. No ano de 2019, os números na capital eram de 85.563 alunos matriculados, 

correspondendo a 76% em relação aos números estaduais. 

Esses dados revelam que apesar da grande quantidade de migrantes 

venezuelanos no local, não houve influência na quantidade de alunos matriculados 

nas escolas públicas do município de Boa Vista. Desmitificando o discurso da mídia 

local ao revelar que a migração é responsável pelo impacto da quantidade de alunos 

durante esse período. 

O quadro 01 apresenta o quantitativo de alunos matriculados na Educação 

Básica no ensino público do Estado de Roraima entre os anos de 2015 a 2019. Os 

dados revelam que a média de alunos matriculados no ensino regular de classe 

comum, nesse período, é de 0,28%. Importante salientar que no mesmo ano que foi 

sancionado a lei nº 13.146/2015 (LBI), os dados apresentados indicam um quantitativo 

muito baixo de alunos com TEA, deixando claro, uma enorme lacuna entre a legislação 

e a prática. 

 
 

Quadro 01: Alunos Matriculados na Educação Básica em Roraima 2015 a 2019 

Rede 2015 2016 2017 2018 2019 

Federal 3.146 3.298 3.179 2.728 2.762 

Estadual 73.068 70.433 72.311 73.308 76.073 

Municipal 56.716 60.385 63.666 65.357 71.534 

Total 132.930 134.116 139.156 141.393 150.369 

TEA 223 377 329 437 628 

% de Alunos com TEA 0,17% 0,28% 0,24% 0,31% 0,42% 

Fonte: INEP (2019). Adaptado pelos autores. 
 
 

Outro dado importante a ser analisado no quadro em questão, revela a 

dinâmica de alunos matriculados com TEA na Educação Básica do ensino público de 

Roraima. Nesse sentido em 2016 houve um acréscimo de 24% em relação a 2015. 

Em 2017 (19%), em 2018 (33%) e, por fim, no ano de 2019 (44%). 

Seguindo esse raciocínio a quantidade de alunos matriculados sem 

necessidades educacionais especiais nas escolas públicas, no ensino básico de 

Roraima, no mesmo período, ficou em 1% (2016b), 4% (2017b), 2% (2018d) e 6% 
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(2019). Esses dados revelam que existe uma grande diferença se comparados os 

alunos sem nenhuma condição educacional especial aos com os alunos com TEA. 

Os dados acima apresentam números diferentes e significativos entre alunos 

com TEA e alunos que não apresentam necessidades especiais para aprendizagem, 

matriculados nas escolas públicas de Roraima. Essa diferença pode ser entendida 

como resultado das políticas públicas afirmativas que foram implementadas pelo 

poder público municipal, estadual e federal a partir de 2015 

O quadro 02 revela a relação de alunos matriculados com o Transtorno do 

Espectro Autista que receberam ou não, o Atendimento Educacional Especializado 

entre os anos de 2015 a 2019 no ensino público de Roraima. Observa-se, no entanto, 

que no ano de 2019, foi colocado em prática as modificações do DSM - V (2013), que 

considerou a Síndrome de Asperger e Transtorno Desintegrativo da Infância, Autismo, 

como Transtorno do Espectro. 

 
Quadro 02: Alunos Matriculados na Educação Básica no AEE no Estado de Roraima entre 2015 

– 2019  

TEA/TGD* 2015 2016 2017 2018 2019 

Autismo 117 149 200 302 628 

Asperger 20 25 27 36 0 

Transtorno Desintegrativo 86 103 102 99 0 

Total de Alunos Matriculados 223 277 329 437 628 

% de Alunos Matriculados com AEE331 52,6%332 54,0% 53,7% 56,2% 56,0% 

Alunos Matriculados com AEE 117 150 177 246 352 

Alunos Matriculados sem AEE 106 127 152 191 276 

Fonte: INEP (2019). Adaptado pelos autores. 
*TEA - Transtorno do Espectro Autista. 
 TGD – Transtorno Global do Desenvolvimento. 

 
 

Desse modo, o quadro ainda apresenta os números absolutos de alunos com 

TEA/TGD em idade escolar de 4 a 17 anos no Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), conforme recomenda o PNE (2014a) para a Meta-4. Constata-se então que a 

 
331 Dados retirados do Censo Escolar de 2019. Disponível em:  
332 É importante salientar que a porcentagem que consta no quadro, reflete o valor apresentado no 
gráfico 35 da página 40, no Censo Escolar da Educação Básica 2019, Resumo Técnico do Estado de 
Roraima. 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-escolar 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-escolar
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média de alunos matriculados entre os anos de 2015 a 2019 foi de 87%, sendo que 

379 alunos com TEA estavam matriculados nas escolas públicas de Roraima.  

Os dados ainda revelam que que diante da média de alunos matriculados com 

TEA na rede pública em Roraima, 95% recebiam o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), correspondendo a média entre os anos de 2015 a 2019 de 2018 

alunos. Conforme regulamentado no Decreto nº 7.611 de (2011) que dispõe sobre a 

educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras 

providências. 

Vale salientar que o quadro também apresenta os alunos com TEA/TGD 

matriculados sem o AEE. Os números revelam que esses correspondem a 20% dos 

não informados no Censo Escolar 2019, desconsiderando a importância deste tipo de 

atendimento para os alunos em questão deixando de atender o que rege o Decreto nº 

7.611/2011, que dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional 

especializado e dá outras providências. 

Entretanto, analisando ainda o quadro 2, com relação aos dados dos alunos 

com TEA que não receberam o AEE, a média no mesmo período, ficou em 77%, 

correspondendo a 171 alunos. Esses dados chamam a atenção para a quantidade de 

alunos que não receberam o atendimento proporcionalmente, não ficando no censo 

os motivos desse não atendimento especializados. 

Os Dados do Censo Escolar de 2015 a 2019 revelam o quantitativo de 

professores existentes na Educação Básica, por modalidades e formação. Porém, os 

dados não revelam a quantidade de professores da educação especial em seu 

relatório. Deixando de apresentar um dado importante para a educação especial no 

atendimento educacional especializado (AEE) sob a perspectiva das políticas públicas 

educacionais. 

Vale ressaltar ainda, que no relatório técnico do Inep 2015 a 2019, não são 

apresentadas a quantidade de salas multifuncionais existentes nas escolas públicas 

para o atendimento educacional especializado do AEE para alunos com TEA, público-

alvo da educação especial no AEE. Um exemplo disso, está na falta de informação da 

quantidade de alunos com TEA matriculados separados por rede de ensino. 
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Sabendo-se que o Censo escolar é uma ferramenta importante para 

acompanhar o desenvolvimento da Educação Básica e que existe a necessidade de 

informação mais precisa para a análise das necessidades educacionais dos alunos 

com TEA. Nesse sentido, os autores observaram que a falta de transparência das 

informações divulgadas no Censo Escolar de 2019 resultam em vários outros 

problemas. 

Essas informações completariam a análise realizada na pesquisa, uma vez 

que, teríamos como realizar a mensuração de forma mais incisiva e direta a qualidade 

das políticas públicas implementadas pelos organismos internacionais adotadas pelo 

Brasil ao longo dos anos. Nesse cenário, o Estado de Roraima contaria com 

elementos mais sólidos na busca pela melhoria na qualidade do ensino para o público-

alvo da pesquisa. 

Outro ponto que merece destaque é que a falta de transparência nesses dados, 

acarretando dificuldades no controle das políticas públicas implementadas no Estado. 

Com os dados mais claros e disponibilizados de forma mais detalhada, os órgãos de 

fiscalização, conseguiria atuar de forma mais firme e específica no controle da 

transparência desses dados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como tema as políticas públicas de inclusão do aluno 

autista na educação básica em Roraima entre os de 2015 a 2019. Desse modo, em 

Roraima, existem escolas nas três redes federal, estadual e municipal, totalizando 800 

escolas com um total de 150.369 alunos matriculados na educação básica, no ano de 

2019. 

O artigo em tela contou com o seguinte problema: quais os aspectos inclusivos 

que envolvem o aluno com o Transtorno de Espectro Autista matriculados na rede 

pública de ensino regular na Educação Básica no Estado de Roraima. Diante disso, a 

análise de dados revelou que apesar do esforço na tentativa de inclusão do aluno no 

estado, com esse perfil, ainda existe lacunas entre o censo escolar de 2019 e a 

realidade que envolve o tema. 
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Com isso, os números revelam que dos 628 alunos matriculados na rede 

pública em Roraima, com TEA no ano de 2019, correspondem a apenas 0,42% do 

total, ou seja, uma quantidade muito pequena se comparado a todo o universo da 

pesquisa. Com políticas públicas mais eficientes, resultaria em melhores condições 

desses discentes para o aprendizado e a inclusão desses ao currículo escolar. 

Uma vez que o censo escolar é uma ferramenta de avaliação e monitoramento 

da Política Nacional de Educação Especial, verifica-se que a falta de transparência no 

Relatório Técnico do Censo Escolar de Roraima em 2019, constata a falta de 

quantitativos de professores no serviço da educação especial, das salas 

multifuncionais para o atendimento do AEE, bem como, de alunos autistas 

matriculados por redes de ensino e por modalidade. 

Todos esses problemas trazidos até aqui evoluem para as dificuldades de 

natureza mais graves como a falta de planejamento para o acompanhamento de 

melhores resultados sociais, econômicos, educacionais e políticos que evolvem a 

educação especial de alunos com autismo matriculados na educação básica no 

ensino regular de Roraima. 

Com isso, o Plano Nacional de Educação (2014a), em consonância com os 

movimentos internacionais visa a universalização da educação e inclusão de pessoas 

com deficiências de 04 a 17 anos de idade, contidos na meta 4 deste documento. No 

entanto, esses elementos mostram a inconsistência daquela meta estabelecida para 

as práticas inclusivas, uma vez que, o aluno possui o acesso, mas não possui 

condições de acompanhar a sua permanpência nos relatórios mencionados. 

Por tudo que foi dito, a presente pesquisa sugere, a necessidade de aprofundar 

o discurso no tocante a melhores instrumentos de controle social para o acesso, 

permanência e promoção do aluno com Transtorno do Espetro Autista no ensino 

público, em classe comum, da Educação Básica no Estado de Roraima. 
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DIÁLOGOS INTERCULTURALES PARA UNA LECTURA INTERSECCIONAL Y 

DECOLONIAL DE LA INCLUSIÓN 

 
Lara Mendonça de Almeida333 

 
Resumo: 
Proponho o marco decolonial para pensar a inclusão em educação ao mesmo tempo 
em que tento produzir uma diálogo epistêmico entre os Estudos Surdos e a leitura de 
Patricia Hill Collins de interseccionalidade para desvelar o capacitismo estrutural e a 
ideologia do grupo dos iguais, do grupo dos detentores do poder. É necessário focar 
em perspectivas contra hegemônicas  para entender os desafios da educação normal 
e para ressignificar o papel da escola na produção de discapacidade. Concluo que a 
tarefa em inclusão é ressignificar os estereótipos adjudicados pela ideologia do grupo 
dos iguais e questionar o cânone das ciências sociais para analisar a opressão global 
desde identidades que se constituíram nas fronteiras do colonialismo, nas margens 
de uma identidade hegemônica.  
 
Palavras-chave: Colonialidade do poder; educação inclusiva; interseccionalidade. 
 
INTRODUCCIÓN 

 

El marco decolonial latinoamericano entiende que las formas excluyentes de la 

violencia identitaria global fueron gestadas con el propósito de dominar pueblos y 

territorios latinoamericanos. El presente trabajo tiene propósitos de investigar 

dominios colonizadores a fin de mirar a la exclusión desde las periferias del 

conocimiento, desde perspectivas de frontera: excluidas, minoritarias y minorizadas; 

perspectivas outsider within (Collins, 1986). La exclusión y la discapacitación son dos 

caras de la misma moneda, son formas de controlar la potencia de sujetos que 

amenazan a la matriz de opresión del sistema porque no pueden adherirse a la 

normalidad hegemónica. Entiendo que las discusiones feministas siempre brindaron 

perspectivas cuestionadoras de la normalidad patriarcal y, por lo tanto, 

contrahegemónicas, aunque esas perspectivas también sean sesgadas y atravesadas 

por las mismas construcciones hegemónicas que producen el machismo y el 

patriarcado.  

 
333 Graduada en psicología por la Universidad de la República: laramendoncadealmeida@gmail.com 
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Es para actuar sobre esos sesgos, que la propuesta interseccional se origina 

en feminismos perifericos, de los cuales el más visible es el feminismo negro 

norteamericano. Una de las autoras más importantes de esa perspectiva del norte es 

Patricia Hill Collins, quien brinda una mirada que permite alejarnos del marxismo y del 

posestructuralismo, dos epistemologías sabidamente eurocéntricas (1986, 2000, 

2004).  Las dos perspectivas, aunque sean potentes, son ineficientes para entender 

la desigualdad y la exclusión de forma imbricada y para allá de Europa. De manera 

que, Collins dialoga muy bien con el marco decolonial. Además, rechaza las formas 

analíticas binarias y marca su afiliación interseccional brindando posibilidades de 

superar las dicotomías estructuralistas en las que las posiciones hegemónicas forman 

una compleja periferia.  

En los últimos años, al mismo tiempo en que las discusiones feministas 

reivindican la interseccionalidad, desde mi experiencia personal, como brasileña, tuve 

la oportunidad de conocer la lucha de los sordos en Uruguay. A partir de esa 

oportunidad, logré pensar el mundo desde paradigmas de educación y de inclusión y 

desde la crítica a un paradigma de iguales, hecho por y para iguales, que domina 

globalmente a la exclusión. La interseccionalidad de Collins permite analizar múltiples 

situaciones, como la situación sorda salteña. La LSU es una lengua minoritaria y ser 

del interior de un país con baja densidad demográfica son cuestiones geográficas que 

impiden la visibilidad del colectivo sordo uruguayo, situación que se agrava en el 

interior del país.  

La motivación de ese trabajo es el lugar desde donde mi mirada extranjera, 

oyente, femenina y brasileña reconstruyó su propia identidad en la frontera entre Brasil 

y Uruguay. Es un lugar de frontera epistemológica porque desde Uruguay no dejé de 

mirar a los feminismos brasileños, sobretodo el feminismo negro, y pasé a encontrar 

puntos de encuentro entre las luchas sordas por reconocimiento y las luchas 

feministas. Es importante salientar que escribo esta reflexión como oyente y como 

mujer blanca, de manera que intento evitar sesgos producidos por mi perspectiva.  

La escuela es un reflejo de la sociedad, por eso los discapacitados sufren la 

misma universalidad que unificó a la pluralidad de mujeres en una categoría, mujeres, 

a la pluralidad de etnias africanas en una categoría, negros, a la pluralidad de etnias 
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de Abya Yala en una categoría, índios, y a la pluralidad de fuerzas productivas en una 

categoría, clase operaria. Más allá de cuestionar a la educación inclusiva, este es un 

intento de traducción transcultural y de diálogo epistemológico, para entender el 

ideario de lo que se desea incluir, en términos de inclusión educativa e inclusión 

intransitiva, ampliando el debate para allá de la discapacidad.  

Nosotros, latinoamericanos, tenemos una imagen distorsionada porque el 

espejo donde nos miramos es un espejo ajeno, como nos ha alertado Quijano (2000). 

El propósito de este ensayo es aportar en la producción de espejos propios, 

resignificar las hegemonías colonizantes y rescatar conocimientos que el colonialismo 

borró o invisibiliza. Como los conocimientos de las mujeres negras y del colectivo 

sordo. En cuanto al rescate de las epistemes del feminismo negro norte americano, 

Bell Hooks (2015)334 rescata el discurso de Sojourner Truth, que es cita obligatoria 

para entender a la  interseccionalidad: Ain't I a Woman? 

 

Sojourner Truth y las coaliciones inclusivas 

 

Año de 1851, antes de la guerra civil norteamericana, los negros del sur 

escravocrata luchaban por la abolición de la esclavitud y las mujeres de norte 

capitalista luchaban por el derecho al voto. Truth reconoce la necesidad de coaliciones 

en la lucha por derechos y en contra de la hegemonía del hombre blanco propietario 

de esclavos: “(...) Creo que si los negros del sur y las mujeres del norte, si entre todos 

hablamos de derechos, los hombres blancos estarán en una situación problemática 

muy pronto. (...)” (Hooks, 1981, p. 215, traducción mía). Truth también hace explícita 

la ficción colonial en la que están descritas las categorías de raza y de género y 

evidencia en su discurso la necesidad histórica y epistemológica de las mujeres 

negras y de color de rotura con una lectura universal y binaria de las categorías 

coloniales: 

 
 

 
334 La grafía del nombre del Hooks aparece usualmente con letras minúsculas, por cuestiones de normas 

académicas se optó por el registro con mayúscula, así como el registro del clásico “Ain’t I a woman: Black 

Feminism and Feminism”, cuya primera edición es del 1981.  
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He arado y cultivado (..) nunca ningún hombre lo ha hecho mejor que yo! ¿Y 
acaso no soy una mujer? Podría trabajar tanto y comer tanto como un hombre 
(...) ¡y también soportar los latigazos! ¿Y acaso no soy una mujer? Tuve trece 
hijos y vi cómo todos ellos fueron vendidos como esclavos ¿Y acaso no soy 
una mujer? 335 
 
 

El discurso de Sojourner Truth es considerado un marco del pensamiento 

interseccional (Crenshaw, 1991; Vigoya, 2016; Akotirene, 2019, Collins, 1986; 

Henning, 2015;). Para Akotirene, Sojourner Truth hace la articulación discursiva de las 

“estruturas do racismo, capitalismo, cisheteropatriarcado e etarismo, marcando a 

sensibilidade analítica da interseccionalidade à compreensão das experiências 

atribuídas às mulheres negras, dezesseis anos antes do O Capital, publicado em 

1867.” (2019, p. 29).  

De ese modo, propongo un paralelo transcultural entre las propuestas 

feministas que discutieron la categoría mujer tomada como universal (Hooks, 1981) y 

la homogeneización de la categoría discapacidad. Entiendo que el mismo proceso que 

homogeneizó a las mujeres produjo la universalización de los sujetos discapacitados 

como en un bolso conceptual que agrupó “bajo una misma categoría, a ciegos, sordos, 

paralíticos cerebrales, personas con dificultades motrices y personas con retardo 

mental” Peluso (2020). La discapacidad no está en el cuerpo de los sujetos que se 

apartan de la normatividad clínico-pedagógica, como no estuvo en el cuerpo de las 

mujeres racializadas, está en una matriz de dominación (Collins, 2000), que determina 

quiénes pueden aportar a la economía y a la civilización y silencia, borra, invisibiliza a 

las demás existencias de forma imbricada, interconectada, interseccional. La 

perspectiva interseccional de Collins (1986, 1997, 2000, 2004) se aproxima al marco 

decolonial por no afiliarse ni al marxismo, como Angela Davis (2016), ni al 

postestructuralismo, como Kimberlé Crenshaw (Vigoya, 2016), quien acuña el término 

interseccionalidad (Henning, 2015; Vigoya, 2016; Akotirene, 2019).  

De hecho, once años después de la publicación de Learning from Outsider 

Within, Collins (1986) acusa a las teorías feministas postmodernas, como Hekman 

(1997), de reducción de las Teoria del punto de vista feminista a un discurso de verdad 

 
335  El discurso de Sojourner Truth fue registrado por Frances Gage, en el 1851, y rescatado por Bell Hooks. Mi 

traducción se hizo con apoyo de numerosas otras traducciones, el registro en inglés es de una variante de uso oral. 
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y método transformando el marco en una discusión apolítica __ declara que, en 

realidad, lo central de esas teorías feministas del punto de vista es apuntar hacia 

experiencias grupales socialmente construidas. Collins afirma que razonar que los 

negros como un grupo pueden llegar a existir o desaparecer en base a la participación 

individual parece narcisista, egocéntrico y arquetípicamente postmoderno y sigue “In 

contrast, standpoint theory places less emphasis on individual experiences within 

socially constructed groups than on the social conditions that construct such groups.”  

(Collins, 1997, p. 375). Siguiendo su razonamiento, sin mencionar Foucault, pero 

mencionando los juegos de poder defendidos por el autor, concluye:  “While I respect 

postmodern contributions in deconstructing languages of power, Standpoint Theory 

encompasses much more than changing the ‘language game of politics’. Oppression 

is not a game, nor is it solely about language-for many of us, it still remains profoundly 

real.” (Collins, 1997 p. 381). 

Los planteos de Collins proponen que por más que el punto de partida sea una 

experiencia individual, el carácter político de un punto de vista feminista trasciende 

esa experiencia y trasciende a la noción misma de verdad y método. Collins atribuye 

el retroceso de los enfoques estructurales, en los análisis respecto a la desigualdad, 

al auge del post-estructuralismo (Vigoya, 2016, p.6). Según Bilge, Collins, diferente de 

Crenshaw, no encuentra influencia del postestructuralismo, en cuanto a la 

interseccionalidad. Collins entiende que la interseccionalidad es el paradigma 

alternativo al positivismo/postmodernismo que fueran parte estructurante de las 

dicotomías en las epistemologías occidentales. Para Bilge es claramente más 

aceptada academicamente la influencia del feminismo negro norte americano sobre 

el concepto de interseccionaliad que la influencia post-estructuralista (2009, p.74). Me 

parece que uno de los hechos que permite un eslabón teórico de la interseccionalidad 

de la perspectiva de Collins con el marco decolonial es la distancia que la autora toma 

de ese marco, sumamente eurocéntrico, de los estudios de género.  

En consonancia con Collins, por consiguiente, Bilge (2010) afirma que la 

investigación en interseccionalidad se caracteriza por una dualidad analítica 

micro/macro marcadas en Collins por la distinción léxica. Emplea el término 

interseccionalidad para denotar las formas particulares de la complejidad de las 
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opresiones entrelazadas en las experiencias de vida individuales y el término matriz 

de dominación es usado para designar la organización social de la opresión (Collins, 

2000, p.18). Sin embargo, su enfoque de inclusión va más allá de un análisis binario 

al abogar por un enfoque dentro de cuatro dominios de poder (estructural, disciplinario, 

hegemónico e interpersonal), que, en su opinión, se encuentran en casi todas las 

formas de opresión, a pesar de la diversidad de sus configuraciones interseccionales 

(Bilge, 2010, p.60). Los efectos de las estructuras de la inequidad social reflejados en 

la experiencia microsocial son designados por la interseccionalidad, mientras que para 

referirse a los fenómenos macrosociales “de los sistemas de poder en la producción, 

organización y mantenimiento de las desigualdades” emplea interlocking systems of 

oppression. (Vigoya, 2016, p.6)  

 

OUTSIDER WITHINS 

 

Las limitaciones de la tarea de incluir en educación refieren a un paradigma 

hegemónico de normalidad que atraviesa a las instituciones, a las teorías sociales y a 

las subjetividades globales y que es, por lo tanto, transversal a toda forma de opresión.  

A fin de entender las limitaciones de las ciencias sociales en dar cabida a las 

producciones anormales, apuesto a epistemologías académicamente outsider 

withins336. El substantivo, además de referirse a una situación similar a la de una 

estrangeira de dentro, también refiere a la posición fronteriza y marginal ocupada por 

un grupo no hegemónico sometido a una hegemonía. En el glosario de Black Feminist 

Thought se define de la siguiente manera: “outsider-within locations: social locations 

or border spaces marking the boundaries between groups of unequal power. 

Individuals acquire identities ’outsiders within’ by their placement in these social 

locations” (2000, p 300).  

La crítica al paradigma de la normalidad (Peluso, 2020; Rosato, Almeida y 

Angelino, 2009), como veremos más adelante, se relaciona a la definición de outsider 

 
336

 El substantivo outsider no tiene género en inglés; sin embargo al nombrar en español el sustantivo prefiero el 

género femenino porque es un concepto evocado, a priori, por voces feministas. Prefiero la palabra en inglés 

porque no encuentro traducción posible, el español no es mi lengua madre. 
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within propuesta por Hill Collins (1989). La autora entiende que la sociología, como 

paradigma científico, es un marco académico regido por la visión dicotómica de que 

lo natural es normal y que lleva por detrás la ideología de que los hombres blancos 

son más plenamente humanos que todos los demás grupos. Y declara: “For example, 

Black women would have to accept certain fundamental and self-devaluing 

assumptions: (1) white males are more worthy of study because they are more fully 

human than everyone else; and (2) dichotomous oppositional thinking is natural and 

normal.” (pp. S27). La normalidad del paradigma establece que la mujer está 

destinada al espacio doméstico, bajo el control del hombre, en ese rol asume distintas 

posiciones en la organización de la matriz de dominación. Por ejemplo, la mujer blanca 

es la empleada del hombre blanco mientras que la mujer negra es la empleada de la 

mujer blanca. Como nos ha planteado Bell Hooks (2015), también se adjudica a la 

sexualidad de la mujer negra los elementos necesarios para que ella se vuelva un ser 

de sexualidad impura capacitado para la satisfacción de los hombres blancos, lo que 

explica el tipo de violacion que sufren las mujeres negras, mientras que las mujeres 

blancas representan la pureza capacitada para estructurar la familia del hombre 

blanco (Collins, 1989). “In brief, where traditional sociologists may see sociology as 

‘normal’ and define their role as furthering knowledge about a normal world with taken-

for-granted assumptions, outsiders within are liable to see anomalies.” (Collins, 1989, 

pp. S27). Esa posición posibilita un privilegio analítico que consiste en que los 

sociólogos, en su ciencia normal, no pueden mirar a la anormalidad y, por lo tanto, 

tienen un paradigma menos abrangente de análisis y están menos inclinados a aplicar 

su creatividad porque tienen por base una ciencia normal como ellos mismo.  

Dialogando con la reflexión de Peluso (2020) respecto las disidencias, el orden 

social de dominación colonial basada en apropiación de conocimientos, explotación y 

epistemicidio, es amenazado cuando surge un grupo disidente. Para el autor, la 

ideología de la normalidad, como sistema normativo del grupo de los iguales, impone 

la adecuación a esas normas. Sin embargo, cuando activamente un colectivo decide 

que ellas no son representativas de su identidad es habilitada la disidencia de la 

normatividad hegemónica. Lo que permite al grupo ser productor de cultura e ideología 

contra-hegemónicas. El heterosexismo hizo que el colectivo LGBTIA+ se volviera 
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disidente de esa normatividad. No eran moralmente capaces como los hombres y 

mujeres heterosexuales para tener familia en los moldes capitales y fueron tajados de 

anormales, psíquicamente enfermos. De modo que, los disidentes representan un 

fuerte riesgo para la empresa del hombre original de ese sistema moderno-colonial. 

 

ESTEREOTIPOS 

 

Patricia Hill Collins (1986, 2004, 2000) describe los estereotipos que sirven para 

establecer, por ejemplo, una sexualidad y racialidad dominantes entrelazadas, ella 

reconoce una serie de propuestas de identidades estereotipadas como parte de un 

modo hegemónico de ideología que expresa un punto de vista socialmente dominante. 

Los estereotipos funcionan como imágenes de control. Collins se dedica a averiguar 

cómo los estereotipos dominan la imagen de la mujer negra norteamericana. En sus 

producciones más recientes, Collins (2000) describe cómo los estereotipos se 

relacionan a la matriz de dominación de forma interseccional. La adecuación a estos 

estereotipos es obligatoria porque los estereotipos operan de manera ambigua 

representando, también, la posibilidad de protección y defensa. Lo que me hace 

reflexionar respecto a la etiqueta del TDAH y del carácter epidémico de patologización 

de la infancia (Muñiz, 2015).   

Esa relación ambigua que se tiene con el estereotipo, lleva a la crítica de Collins 

(1986) a la noción marxista de conciencia y refiere a que ser mujer negra implica 

constituir su identidad en base a la conciencia de la dominación que debe callar, la 

que es guardada en silencio para protección y supervivencia, como defendido por 

Audre Lorde: "in order to survive, those of us for whom oppression is as American as 

apple pie have always had to be watchers, to become familiar with the language and 

manners of the oppressor, even sometimes adopting them for some illusion of 

protection." (Lorde, 1984, p.114; como se cita en Collins, 2000, p. 97) y concluye 

“Oppressed people may maintain hidden consciousness and may not reveal their true 

selves for reasons of self-protection.” (Collins, 1986, p. S23). Por lo tanto, la noción de 

conciencia, heredada del marxismo, también denota un lugar de privilegio porque es 

sumamente limitada para entender bajo qué criterios el oprimido se resiste a la 
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opresión, dado que para sobrevivir el oprimido tiene que adoptar hábitos del opresor, 

en una especie de complicidad compulsoria. Más adelante presento un ejemplo 

relacionado al colectivo sordo de lo que Grosfoguel (2004), en el marco decolonial, 

llama complicidad subversiva, que permite resignificar formas hegemónicas de 

conocimiento desde la ‘otredad epistémica’; la posibilidad de subvertir estando dentro 

del sistema opresor. 

Es importante remarcar que Collins defiende que las mujeres afroamericanas 

vienen encontrando su autodefinición en un marco de estudios que considera las 

intersecciones de las categorías de raza, género, clase y sexualidad como definidoras 

de la realidad de opresión a que se enfrentan (1986, 2000). De esa manera, el mantra 

raza, género, clase social y sexualidad no es el método analítico de la 

interseccionalidad, sino que son las categorías macroestructurales superpuestas que 

conforman los sistemas de opresión, que interseccionan a la mujer afroamericana. Es 

importante no cometer ese error de interpretación a la hora de elaborar un análisis 

interseccional de la opresión sufrida por otros grupos identitarios. Dado que otros 

grupos no son necesariamente atravesados, a priori, por las mismas categorías de 

opresión que las mujeres negras norteamericanas. 

Por lo tanto, de acuerdo con Collins, podemos observar que cuánto más 

potente en términos interseccionales es la rotura con la normatividad, más intensa es 

la violencia de la punición social que ese desvío normativo de los estereotipos supone 

(Collins, 2000). Lo que da sentido a la palabra resistencia, la resistencia al punitivismo 

social hacia los disidentes de una hegemonía. El estereotipo no está ubicado en el 

cuerpo, sino en la matriz de dominación y control subjetivo al asociarse al cuerpo como 

proyecto normativo. Del Hoyo compara el concepto de Goffman (2006) “estigma” al 

concepto de Collins de estereotipo y afirma: 

 
 

Ya sea nuestro objetivo estudiar la estigmatización que recae sobre las 
personas transexuales, las que ejercen la prostitución o aquellas 
neurodivergentes, una lectura del estigma desde la interseccionalidad implica 
cuestionarnos lo siguiente: ¿qué discursos, prácticas e instituciones 
interfieren en la construcción de ciertas poblaciones como aversivas? (2019, 
p. 84) 

 
 



 

918 

 

La lectura de Collins de estereotipo, según Del Hoyo, es diferente de la lectura 

del estigma de Goffman (2006) y la diferencia consiste en que Collins piensa en 

términos de resistencia un abordaje fuertemente político a fin de dirigir nuestras 

prácticas hacia las posibilidades subversivas de los dominios de la matriz de 

dominación, porque esos mismos dominios son susceptibles a la deslegitimación de 

la propia matriz. Los estereotipos son una gama de propuestas identificatorias 

asignadas por las epistemologías hegemónicas y que actúan como una imposición 

identitaria. Una cultura puesta en lugar de marginalidad, al deshacer los estereotipos, 

transforma la acción en conocimiento socialmente situado y habilita la voz emergente 

de las situaciones marginales. Según Collins, el proyecto del feminismo negro opera 

en la resignificación de estos estereotipos para que dejen de ser imágenes de control 

identitario de la mujer negra (1986). Es por esto, que los grupos compuestos por 

outsider withins tienen el poder de romper con la sociología normal y resignificar los 

estereotipos. 

Akotirene (2019) hace un análisis interseccional de rotura con los marcos 

canónicos de las ciencias sociales desde una perspectiva decolonial. Así, denuncia a 

la matriz colonial del ideal revolucionario de Marx y Engels, retomando a la reflexión 

de Moore, la que afirma “estaban convencidos de que la dominación occidental era el 

agente de la civilización y, así, para el bien de los pueblos colonizados, Engels lo haría 

explícito ‘No hay calamidades históricas que no sean compensadas por el progreso. 

Es solo el modus operandi que cambia. Deja que el destino se haga realidad337.’” 

(Moore, 2010, p.70, como se cita en Akotirene, 2019, p.29 - traducción mía). El 

razonamiento de ellos era sencillo; la carnicería y el saqueo de los africanos serían la 

base para el desarrollo vertiginoso en occidente, para el desarrollo del capitalismo 

industrial y de la clase de trabajadores asalariados. A su vez, eso llevaría a la 

revolución y, por fin, al socialismo (Moore, 2010, p.71).  

Ahora, propongo extender la crítica, del paradigma restricto a la noción de 

clase, hacia una lectura interseccional de la inclusión sorda. Una lectura de clases 

ingenua, que no cuenta con una perspectiva interseccional, no puede entender la 

diferencia entre un sordo oralizado en una mansión metropolitana y un sordo pobre 

 
337 Engels, F. (s.f.). Carta a N. Danielson. In: Marx, K.; Engels, F. Oeuvres choisies. Vol. II, op. cit.,p.553.  
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inmerso en la Cultura Sorda de una escuela pública del interior de Uruguay, como 

Salto. O sea, el marco de clases no logra entender que el primero es el que está 

sufriendo violencia y está en una situación de privación lingüística. La lectura de clases 

sólo puede ver el primero como un privilegiado y va a leer que su educación, en 

instituciones privadas y caras, es mejor. Además puede llegar a suponer lo peor, que 

el paradigma oralista debe ser democratizado para que las clases populares accedan 

a la oralización. Eso es un crimen hacia el sujeto oralizado, desde una mirada 

individual, pero es también un crimen hacia la comunidad sorda, porque representa el 

riesgo de exterminio de las lenguas de señas como patrimonio cultural. Incluso, los 

exterminios lingüísticos son parte del proyecto eugenésico colonialista, como vemos 

en Quijano (2000). Uso como dato real, la educación que recibió la hija plenamente 

oralizada de Regina Casé, artista brasileña, que es tomada como ejemplo en la 

limitada noción de inclusión que se establece cuando se recurre a una lectura de 

clases para hablar del privilegio de la oralización. Existe, incluso, una absurda 

campaña llamada “surdos que ouvem” (https://surdosqueouvem.com/). No se puede 

siquiera ubicar como sordos a los no-oyentes “privilegiados”, no hablantes de lengua 

de señas, porque, al no hablar lenguas de señas, ellos no forman parte de la identidad 

sorda ubicada en la lengua, tampoco se los puede ubicar en la identidad oyente, 

porque no escuchan (Peluso, 2020).  

Así, el sujeto oralizado, mismo que en una clase social privilegiada, está 

subordinado e inmerso en una violencia identitaria que nos parece gravísima. Como 

apuntado por Del Hoyo  “Dada la complejidad con la que se experimenta la 

estigmatización, no concebimos el estigma como un fenómeno aislado, sino 

interdependiente de los sistemas de dominación interseccionales” (2019, p. 70). Por 

lo tanto, lo que expongo, acerca de los estereotipos de la comunidad sorda, solo puede 

salir a la luz por medio de un marco analítico y metodológico interseccional de los 

fenómenos de la inequidad como fenómenos políticos, complejos, interdependientes 

y transculturales.  

 

MARCO DECOLONIAL - RAZA, IDENTIDADES COLONIZADAS Y CAPACIDAD 

LABORAL CAPITALISTA 

https://surdosqueouvem.com/
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Latinoamérica es el nombre que dieron los colonizadores al continente. Los 

pueblos originarios vienen liderando un movimiento para referirse a esta tierra, que 

estaba aquí antes de ese hecho, como Abya Yala. Según Quijano (2000), la 

racialización como un fenómeno que produce Europa partiendo del continente 

americano, es el modus operandi del sentido moderno de raza, que no tiene historia 

conocida antes de la colonización de América. El autor establece dos ejes 

fundamentales del patrón colonial de poder: la división en razas y el tipo de control del 

trabajo; ellos dos asociados en su estructuración. Así, en Europa, las relaciones 

laborales transformaron a los siervos en trabajadores asalariados, mientras la 

esclavitud fue la principal fuerza de trabajo en el Nuevo Mundo. En latinoamérica, el 

trabajo pago era privilegio de los blancos de origen europeo. O sea, la racialización 

sirvió, antes de todo, para establecer la división del trabajo en las sociedades 

coloniales, al paso que surgen múltiples identidades sociales como criterio 

fundamental para clasificaciones sociales estadísticas básicas, que universalizaron a 

los grupos étnicos no blancos entre indios, negros, mestizos y etc. De esa forma, las 

múltiples culturas existentes en Abya Yala y venidas de África fueron borradas. La 

clasificación social universal de la población, asociada a las identidades, estableció 

rangos, roles, lugares en la estructura de poder, en la que la racialización pasa a 

legitimar a la esclavitud y a las relaciones de dominación en general y “(…) ha 

demostrado ser el más eficaz y perdurable instrumento de dominación social 

universal, pues de él pasó a depender inclusive otro igualmente universal, pero más 

antiguo, el intersexual o de género” (Quijano, 2000, p. 123).  

Desde una perspectiva feminista decolonial, Lugones propone el concepto de 

sistema moderno-colonial de género para articular la lectura decolonial de Quijano con 

las lecturas interseccionales del feminismo negro y de color latinoamericano: “La raza 

no es ni más mítica ni más ficticia que el género – ambas son ficciones poderosas.” 

(2008, p.94). De modo que, el continente europeo también es el fundador de la 

globalidad del sistema moderno-colonial de género, en el que la masculinidad 

heterosexual europea coloniza a la pluralidad de los sujetos humanos. Yo estoy de 

acuerdo con Quijano, en cuanto al rol de la categoría de raza y con Lugones en 
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relación al género como expresión del sistema moderno-colonial, pero creo que existe 

una clasificación social más oscura y menos visible que precede, justifica y, en su 

dinámica, organiza la forma de producir opresiones imbricadas, que es la noción de 

capacidad.  

Por lo tanto, el capitalismo y el colonialismo están anclados en clasificaciones 

que organizan la capacidad productiva de los sistemas teniendo por base a la 

explotación humana en términos de raza, clase, género y sexualidad. De acuerdo con 

lo que destaca Almeida y Argelino frente a la producción social de la discapacidad, el 

carácter prioritario del trabajo en la cultura occidental, hace que las personas 

clasificadas como discapacitadas sean consideradas inútiles porque no pueden 

contribuir al ‘bien económico de la comunidad’. “De este modo, se las clasifica de 

grupo minoritario en condiciones parecidas a las de otros oprimidos, como los negros 

o los homosexuales, porque al igual que a ellos se los considera anormales y 

diferentes.” (Hunt, en Barnes, 1998, p. 62, como se cita en Rosato, Argelino y Almeida, 

2009, p.92).  

O sea que, ese mismo proceso de diferenciación entre colonizador y colonizado 

es el que establece la noción de capacidad que produce la exclusión de los grupos 

mayoritarios, creando categorías cómo sexualidad, raza, género y clase y adjudicando 

a cada estereotipo de manera interconectada capacidades morales, intelectuales, 

laborales, reproductivas, físicas y etc. Sin embargo, lo que no es todavía muy visible 

es que los discapacitados (“los incurables de la clínica”, los “difíciles de educar” de la 

escuela, los “diferentes”) que deben ser incluidos entre los iguales, son producto del 

mismo sistema moderno-colonial que clasifica a todo lo que es vivo sobre el planeta 

en términos de su utilidad económica, adjudicando así, su capacidad para fines 

exploratorios.  

Según Quijano (2000), las implicaciones del poder colonial son: primero el 

despojo de las singularidades e identidades y segundo __ desde mi lectura, habilitado 

por el primero en términos interseccionales y ordenados como estereotipos en una 

matriz de dominación __  una identidad negativa, adjudicada, que implica el despojo 

de un lugar en la historia de la producción cultural de la humanidad. Se configuraron 

socialmente razas inferiores, capaces de construir culturas inferiores, pueblos ligados 
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al pasado en una reubicación temporal propia del colonialismo, en la que el no europeo 

es inferior, primitivo.  

Como veremos más adelante, es posible verificar en la educación universal la 

asociación entre las hegemonías producidas en el colonialismo por el grupo de los 

iguales (los detentores del poder) y el progreso representado en la producción de 

capital. Para Quijano, en ese patrón de poder también estaba implicado un patrón 

cognitivo colonial, que ubica culturas en posiciones de prestigio diferentes, dada la 

globalidad que las relaciones coloniales establecieron. Por primera vez en la historia, 

entre diversas culturas, se puede decir que hay una intersubjetividad global (2000, p. 

133).  

Sabiendo de la amenaza que, en nuestros días, sufre la Cultura Sorda, 

sobretodo en el caso de lenguas con pocos hablantes como la LSU, se puede concluir 

que los sordos siguen resistiendo a la amenaza de borrado cultural de la empresa 

colonial. Los sordos son sabidamente diferentes de los oyentes que configuran una 

hegemonía; y la igualdad, que los discapacita, y los pone en el grupo de los “difíciles 

de educar”, es la base ética de la sociedad que emerge de la acumulación de capitales 

de la colonización. Podemos concluir, a partir de los planteos de Quijano (2000) que 

esa intersubjetividad global se establece bajo categorías coloniales y tiene el propósito 

de dominar subjetividades, pueblos, culturas y territorios para la producción de capital. 

Tomando por base el sistema moderno-colonial de género y sabiendo que la condición 

de existencia del colonialismo es el borrado de las diferencias, de las culturas que se 

resisten a las hegemonías del sistema, la empresa capitalista instituye una 

normatividad que tiene como ideal la homogeneización de la sociedad. Es necesario 

entender cómo se hizo la transición de la violencia explícita del colonialismo a la 

noción de derecho y de capacidad del capitalismo. Partiendo de la premisa de que es 

necesario averiguar el origen de la ética del grupo de los iguales, de esa normatividad 

capacitista, entiendo que con el propósito de justificar la violenta explotación de la 

capacidad productiva de todo aquello que existe en el globo terrestre surge la noción 

de derecho otorgada al grupo de los iguales, cuya ideología es transmitida en la 

escuela normal universal.  
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LOS DERECHOS HUMANOS PARA LOS IGUALES 

 

Para Peluso (2020), los iguales, normales, suponen aquellos que se apartan 

de la normalidad: los diferentes, diversos, especiales.  

 
 
“Sin embargo, detrás de la noción de desigualdad social podría subyacer, 
también, la idea del grupo de los iguales, como el grupo históricamente 
poseedor de los privilegios, relacionado con la clase poseedora del capital y 
con el patriarcado (...) el grupo de los iguales sería un concepto parecido al 
de los normales, salvo que no se centra en los aspectos de salud y 
enfermedad, sino en el de los privilegios sociales.” (Peluso, 2020) 
 
 

Con el ascenso y el control económico, la clase que emerge de la acumulación 

de capital del colonialismo funda su ética. Su ética es la igualdad y su propósito es la 

universalización de su ética. Son creados los estados nación para garantizar la 

propiedad y la libertad del grupo de los iguales. La Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano (1789) es un marco de concepción de la igualdad de 

derechos que cambió las representaciones de la inequidad al transformar el 

colonialismo en capitalismo, reconfigurando la dominación y la violencia de la 

exploración, de la inequidad y de la exclusión. La igualdad de derechos representa la 

monovisión eurocéntrica en la que las especificidades y situaciones de exclusión son 

borradas en favor de una supuesta mayoría igual. En el período colonial, la violencia 

explícita del medioevo fue gradualmente sustituida hacia llegar al discurso de los 

derechos humanos, antiesclavista, que defendió la relación capital-trabajo-sueldo. 

Para sustituir a la religión en la justificación de la marginación y dominación patriarcal 

de sujetos/señores sobre los múltiples cuerpos sometidos a sus instituciones, esa 

sociedad recurrió a la institución de la ciencia como gran representante del progreso 

positivista.  

Con la finalidad de dar forma a la idea de ciudadano, es forjado un sujeto que 

está biológicamente determinado a ejercer poder y controlar la familia en los moldes 

de producción y consumo del capitalismo. La proclama de los derechos humanos solo 

puso un disfraz discursivo a la inequidad y continuaron no-humanos o menos 

humanos los no adecuados a la normatividad de la producción capital, lo siguen siendo 

hasta nuestros días y, por ende, sus voces tienen menos valor en el entramado social. 
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Por ejemplo, las mujeres y niños, de cualquier clase, victimados por la violencia 

doméstica, siguen siendo menos humanos al igual que las mujeres negras, cuyos 

trabajos siguen siendo los más precarios del sistema capitalista; o el colectivo sordo 

obligado a clases con una pedagogía pensada por y para el colectivo oyente; o como 

el hombre negro, engrosando las estadísticas de la violencia policial, al cual nunca se 

investigó el asesinato; o Mariele Franco silenciada por una bala que le llegó de 

espaldas (como matan los covardes), o como las mujeres transexuales y trabajadoras 

sexuales víctimas de feminicidio que también no tienen derecho humano y laboral. 

Son todos menos humanos que los iguales, existencias con menos valor y menos 

espacio de habla. 

Para difundir e imponer la ideología del grupo de los iguales, la escuela es una 

institución de tolerancia, como la iglesia lo fue, es el lugar donde se debe incluir a 

todos. Adentro, la violencia de afuera se vuelve educación, pedagogía, salvación de 

almas paganas por incivilización. La inclusión como tarea de la educación, supone 

juntar a todos en un salón de clases, configurado para la estandarización deseada por 

el grupo de los iguales. Los que pueden ser salvos son normales, los que no pueden 

ser salvos son aberraciones. Los estudiantes numéricamente mayoritarios de las 

escuelas públicas universales no serán nunca parte del grupo de los iguales, van a 

estar siempre excluidos de ese grupo absolutamente minoritario, pero van a luchar la 

vida entera por probar que son normales. El documental La educación prohibida 

(2012) denuncia que la escuela es un producto del capitalismo industrial, pensando, 

administrado y financiado por los mismos señores, el grupo de los iguales, y con los 

mismos métodos. Así, la Escuela Normal, como en el fordismo, debe producir más 

con menos costo y, como en el taylorismo, busca la estandarización, entran todos 

diferentes/brutos, en estado de naturaleza, y salen todos igualitos: civilizados.  

Quiero decir con eso que la escuela normal es una institución que no va a 

eliminar a las exclusiones porque ella está formateada para controlar, fortalecer y 

validar al espíritu capacitista de la meritocracia del grupo de los iguales. La Escuela 

Normal no sólo refuerza las exclusiones, pero produce nuevas discapacidades, como 

es el caso de la hiperactividad y del déficit de atención. Además, al contrario de 

denunciar a la sociedad que produce las patologías infantiles, ese modelo de escuela 
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fortalece una producción de patologías, que es extremadamente lucrativa para el 

mismo sector del capitalismo que lucra con los implantes cocleares y con el neo-

oralismo: la industria médica y farmacoquímica.  

Es decir, la diferencia entre civilizados y no civilizados, o mejor,  la diferencia 

entre naturaleza y civilización establece lo hegemónico y organiza la explotación 

adjudicando capacidades productivas a la vida planetaria. La globalización de la 

colonialidad europea reduce la vida a la capacidad de producir capital. Cuatrocientos 

años después de la llegada oficial de los colonizadores europeos, surge el primer 

banco, precisamente en Inglaterra, principal destino de las riquezas de Abya Yala, 

continente incivilizado desde la visión eurocéntrica colonialista.  

El grupo de los iguales, absolutamente minoritario, de los sujetos que controlan 

el mundo desde la colonización de Abya Yala, necesita de sujetos que operan la 

producción: sujetos estandarizados en la Escuela Normal con esa finalidad. Esa 

fábrica de mano de obra y de reproducción de la ideología de los normales, iguales, 

dueños del mundo y de los cuerpos en la esclavitud contemporanea, tiene una alianza 

histórica con la clínica y lleva en nombre de Escuela Normal. El paradigma de inclusión 

contemporáneo refleja esa alianza y busca soluciones marcando los incurables, 

incorrigibles, no estandarizables, aquellos que no van adherir a la explotación de mano 

de obra normal. Es necesario, por lo tanto, pensar formas decoloniales de entender a 

la inclusión y a la educación. 

Peluso (2020) propone un paradigma inclusivo transitivo, en oposición al 

paradigma hegemónico que sería intransitivo. De modo que, la inclusión intransitiva, 

con individuos marcados, integra sujetos con identidades negativas, deficitarias en 

relación a la identidad hegemónica. Identidades positivas están enmarcadas en datos 

culturales contrahegemónicos suficientemente potentes, como es el caso de la Cultura 

Sorda, para la deconstrucción de la ideología de la normalidad, que establece los 

capaces e incapaces/discapacitados, partiendo de una lógica binaria. Almeida y 

Argelino (2014) afirman que la desconstrucción de conceptos con tanto peso político 

como “inclusión” y con tan poco peso teórico, muchas veces, termina por producir 

descrédito de la comunidad académica. La primera cuestión levantada por las autoras 

es la validez teórica de una educación inclusiva, la que supone, al establecer la 
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inclusión como adjetivo, que la inclusión queda a cargo únicamente de la educación y 

que la inclusión es una esfera del ámbito de la educación. La inclusión educativa, por 

otro lado, establece un paradigma inclusivo que se vuelve educativo per se en su 

proceso. Lo que se pretende destacar fuertemente de esa perspectiva es que la 

inclusión es un proceso y no un fin. Además de establecer la inclusión como proceso, 

se destaca que ella no está encerrada en el campo de la educación y que se puede 

extender hasta diversos territorios “Inclusión social, inclusión cultural, inclusión 

económica, inclusión de las diferencias” (Almeida y Argelino, 2014, p.13). El 

contrapunto que se establece es el que presenta la idea de “todos dentro”, criticada 

por las autoras, la que hace acordar de la “metáfora del galpón”. 

La crítica a la escuela de nuestros días hecha por Lewcowicz (2004) propone 

la “metáfora del galpón”, la que presenta una imagen del efecto inclusivo de nuestros 

tiempos: un galpón donde desordenadamente se depositan cosas. Un galpón no tiene 

una subjetividad compartida, lo que mantiene a todos adentro son los muros. Como 

en la escuela, lo que sostiene ese espacio dividido es lo instituido, el peso institucional 

de un paradigma en educación y no un proyecto en común, en una tarea compartida 

por todos y en la que todos pueden aportar desde la singularidad de su subjetividad. 

Creo que al análisis de Lewcowicz solo le falta un marco decolonial, dado que el autor 

plantea que esa es una institución que fue efectiva en las fundaciones modernas, 

momento histórico cuyas instituciones eran sólidas. Y nuestro punto de vista es que 

las instituciones capitalistas sólo fueron efectivas para instalar una ideología normativa 

del grupo de los iguales.  

El propósito eugénico de las políticas de inclusión más brutales, 

contemporáneamente, está ubicado en las prácticas y políticas didáctico-pedagógicas 

que extinguen a las escuelas bilingües para sordos. Extinguiendo el ambiente cultural 

e identitario al cual el sordo tiene derecho como hablante de una lengua natural de 

señas, como se hizo en la colonización de Abya Yala con los pueblos originarios y de 

origen africano y, en Europa, cuando se impuso las lenguas nacionales. El extermínio 

de las lenguas para dominación de los pueblos no es una práctica novedosa, es un 

recurso colonial efectivo. Según Peluso (2019), las escuelas bilingües, a pesar de que 

fueron pensadas en el paradigma de educación especial anclado al paradigma de la 
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normalidad, propician un ambiente lingüístico natural imprescindible al desarrollo 

infantil. La noción de inclusión, por detrás del intento de exterminar las escuelas 

bilingües, entiende que inclusión es meter a los estudiantes dentro de un mismo salón 

de clases bajo la suposición de que somos iguales, por eso aprendemos de igual 

forma el mismo contenido y al mismo tiempo.  Lo más grave es que el neo-oralismo, 

en su alianza clínico pedagógica, pretende destruir las escuelas bilingües para 

intervenir en la sordera como si ella fuera una patología y extinguir las lenguas sordas 

por medio de la oralización.  

En Brasil, la presencia de intérpretes es una constante en la educación 

primaria. Lo que representa la violencia operada por un paradigma inclusivo que 

silencia a la Cultura Sorda. Por otro lado, Uruguay mantiene escuelas inclusivas como 

la 116 de Salto, en las que la enseñanza primaria bilingüe está garantizada. Los 

estudiantes aprenden a partir de su lengua madre, lo que permite una experiencia 

lingüística con el conocimiento (Peluso y Lodi, 2018). El modelo inclusivo hegemónico 

de educación para sordos brasileño es, desde la primaria, un modelo integrador 

dispersante (asociado al implante coclear). Según Peluso, consiste en no permitir la 

identidad positiva del sordo y “pisotea los derechos lingüísticos de los estudiantes al 

tiempo que pretende abaratar costos en la educación”. Lo que se genera con ese 

modelo es la dispersión de la comunidad sorda, lo que destruye la posibilidad de que 

la comunidad habilite una identidad contra-hegemónica y se libere de la patologización 

que inunda sus experiencias de vida y beneficia política y económicamente aquellos 

que “se alimentan de la patología” (2019, p. 9). Por lo tanto, la presencia de intérpretes 

es necesaria cuando en el nivel de educación pretendido no existen condiciones 

numéricas de conformar una comunidad sorda en el ambiente de aprendizaje. Eso 

ocurre, por ejemplo, cuando los sordos acceden al ambiente universitario (Peluso y 

Lodi, 2018).  

Volviendo a los planteos de Almeida y Argelino, podemos proponer que la 

inclusión sustantiva es educativa y no se queda a cargo únicamente de la escuela. 

Para una inclusión efectiva la tarea compartida, creadora de una subjetividad común, 

es la propia inclusión, la tarea compartida de incluir, de romper con la exclusión y 

etiquetamiento basados en el déficit y que produce identidades negativas. Lo que 
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tenemos hoy es una escuela expulsiva, “indiferente frente a las singularidades de 

quienes las habitan” (Almeida y Argelino, 2014, p.19), una escuela que tolera, una 

escuela políticamente correcta, una escuela que produce nuevas categorías en su 

alianza ancestral con la clínica: hiperkinéticos, hiperactivos, TDA y una serie de 

nuevas etiquetas normalizadoras biologistas, productoras de discapacidades. Una 

escuela que mira al déficit de atención y a la hiperactividad __ en sociedades muy 

aliñadas al paradigma productivista y a la industria farmoquímica como los Estados 

Unidos __ como una epidemia. ¿Será una epidemia de TDAH y TEA? ¿O será una 

producción social en masa de epistemologías, patologías y medicamentos 

discapacitantes?  El colectivo sordo, como outsider within, se resiste a la 

patologización y a las restricciones impuestas por la cultura letrada, como las mujeres 

negras. Y al igual que las mujeres negras producen epistemologías 

contrahegemónicas potentes, traigo como ejemplo algunas de ellas.  

 

LAS EPISTEMES SORDAS DESDE MI LECTURA DE COLLINS 

 

El concepto de outsider within reflexiona respecto a las restricciones 

enfrentadas por las mujeres en situación de frontera epistemológica, producto de la 

racialización y generificación de los cuerpos de forma interconectada en la ficción 

moderna-colonial. La posición social confina el punto de vista de las mujeres 

afroamericanas, excluidas del poder de la cultura letrada, en una posición inferior de 

la dicotomía hecho/opinión frente a la afirmación de que a ellas les falta argumentos 

factuales para hacer un buen juicio: “Denying Black women status as fully human 

subjects by treating us as the objectified Other within multiple binaries demonstrates 

the power that binary thinking, oppositional difference, and objectification wield within 

intersecting oppressions.” (Collins, 2000, p.71). La semejanza del borrado del punto 

de vista sordo, por no acceder a la cultura letrada, con la invalidación del punto de 

vista de la mujer negra evidencia el valor que los discursos marginales reciben 

tradicionalmente en medio académico. Pero los sordos cuentan con una dificultad más 

en cuanto al acceso al poder representado en la cultura letrada, su lengua no cuenta 
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con registro escrito. De manera que los registros sordos en lengua escrita son siempre 

escritos traductológicos de un sistema lingüístico a otro.  

El sordo, visto como outsider within, vive una situación de frontera en su 

obligatoria relación con las lenguas orales, por lo tanto, puede percibir las 

contradicciones epistemológicas de las construcciones normales y resignificar la gama 

de estereotipos de la propuesta identitaria hegemónica. Uso como ejemplo, en la 

comunidad sorda uruguaya, la resignificación de un estereotipo que supone que los 

sordos escriben errado. Estereotipo que conlleva implicaciones clínicas relativas a 

supuestos déficits cognitivos relacionados a la escrita sorda y que es resultado de la 

construcción identitaria del grupo hegemónico que se adjudica la normalidad y 

adjudica el desvío, el error, la anormalidad al otro. En este caso, la didáctica y la 

pedagogía de la Escuela Normal es oyente, cómo los sordos no cuentan con lengua 

escrita, tienen que aprender a escribir en una lengua extranjera. De Leon (2014) 

reflexiona respecto a la comunicación sorda frente a las nuevas tecnologías escritas 

como las redes sociales y los grupos de whatsapp. Las autoras y autores sordos que 

firman este artículo expresan su disconformidad con la noción de error de escrita, lo 

que produce incómodo, inseguridad y perjudica el autoestima del sordo, además de 

excluir e inhabilitar sus epistemologías. Al escribir en español, la noción de error se 

sobrepone a la función de registro que la escrita supone y se vuelve un elemento 

opresor para los sordos; un estereotipo de que los sordos escriben errado.  

El movimiento epistemológico sordo al romper con el estereotipo, afirma que 

los sordos uruguayos necesitan aprender español por las funciones de poder que el 

idioma cumple en la sociedad uruguaya, pero lo van a aprender tomándolo como 

segunda lengua, dado que la lengua materna del sordo es la lengua de señas (De 

Leon et. al., 2014). Lo que significa afirmar que el español sordo no presenta la misma 

forma y estilo que presenta el español oyente y eso no ocurre a causa de una dislexia 

propia de la sordera, sino a causa de la matriz de dominación que supone la 

normalidad. Peluso (2014) cuestiona el elitismo académico al mirar en términos de 

estilística a los registros literarios de lenguas no estándares, sin embargo ese elitismo 

no acepta que esa misma estilística sea empleada en textos académicos: la postura 

académica de Peluso enmarca lo que se puede llamar de complicidad subversiva, en 
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términos de Grosfoguel (2004). Para De Leon et. al. (2014) en cuanto a la escrita sorda 

uruguaya ”se aprende al compartir, pero en ningún caso aprendemos para escribir 

como los oyentes. De eso podemos decir que nos liberamos, ya que compartimos casi 

todos similar sensación en relación a nuestra nueva situación frente al español.” (p33). 

Collins refiere que el valor de los análisis de King (1973) y Gilkes (1981) 

consiste en el énfasis dado a la función de los estereotipos de control de los grupos 

dominados “Both point out that replacing negative stereotypes with ostensibly positive 

ones can be equally problematic if the function of stereotypes as controlling images 

remains unrecognized.” (1986, p. s17). No importa, por lo tanto, sustituir una imagen 

negativa por una imagen positiva opuesta, como “surdos que escutam”. Lo que 

importa es asumir el rol activo frente a la pasividad para producir epistemologías que 

logren romper con la estructura de los estereotipos (Collins, 1986). De tal forma, refiere 

a un proceso como el de volverse un disidente de la asignación identitaria 

normalizadora de esas imágenes de control, como lo hizo el colectivo sordo uruguayo 

frente a la defensa del español sordo de modo que se volvió un grupo disidente de la 

normatividad oyente. 

Para ilustrar los estereotipos que desafían a la Cultura Sorda, como ejemplo 

del problema de la sustitución de un estereotipo negativo por un estereotipo positivo, 

propongo el mito de que los sordos son más visuales que los oyentes. Ese error en 

base a la sustitución del valor supuestamente negativo, la sordera, por el valor 

supuestamente positivo, la visualidad, ha producido aberraciones epistemológicas, 

como la noción de que tan solo con mirar a las clases desarrolladas en modalidad 

oyente, los sordos alcanzan, a partir de su percepción visual más eficiente que la de 

los oyentes, aprender a su manera. Además de producir epistemologías que toman a 

la lengua de señas como una herramienta para la enseñanza sorda __no 

considerando a la cultura y lengua sordas como constitutivas de la subjetividad sorda 

__ esa perspectiva no solo fortalece a la estigmatización como también impide las 

posibilidades de producción de herramientas didáctico-pedagógicas eficientes para la 

educación sorda, lo que excluye al colectivo sordo del acceso al poder simbólico de la 

cultura letrada (Peluso, 2015). Es importante remarcar que la substitución de un 
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estereotipo negativo por uno positivo no ocurre dentro de la comunidad a que se dirige 

la resignificación, sino dentro de una cultura hegemónica.  

Vemos con los dos ejemplos, el primero la deconstrucción del estereotipo por 

la comunidad sorda y el segundo, la sustitución del estereotipo negativo por uno 

positivo (que no parte de la comunidad sorda) que las epistemologías outsider within 

funcionan en la resignificación de estereotipos y que la sustitución de un estereotipo 

negativo por uno positivo refuerza el paradigma normativo a partir del cual la 

sustitución fue pensada. Las epistemologías outsider within son activas y la sustitución 

implica la pasividad del grupo pensado por la episteme hegemónica. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La inclusión como proceso es un ejercicio de escucha de las epistemologías de 

los colectivos de frontera epistemológica y de traducción intercultural porque la 

exclusión contemporánea es parte de una ficción creada por el sistema moderno-

colonial de género que produce situaciones marginales. La inclusión, por lo tanto, no 

es una tarea exclusiva de la escuela, es un proceso social de resignificación de 

estereotipos, de imágenes de control. La tarea compartida, por lo tanto, en el ambiente 

escolar, debería ser la resignificación de todos los estereotipos de la ideología de la 

normalidad para el fortalecimiento de identidades positivas, no ancladas en el déficit. 

La empresa del grupo de los iguales se caracteriza por la normatividad que traduce la 

ideología grupal que se pretende universalizadora de la igualdad que la caracteriza y 

la escuela es el ambiente difusor de esa ideología de normales. La noción de 

capacidad, en términos capitales, es fundadora de la ética capitalista y está apoyada 

en la sumisión planetaria a la normatividad del grupo de los iguales. De modo que 

organiza y justifica el sistema de explotación no sólo de la humanidad, sino de la propia 

naturaleza, o sea, organiza y justifica la explotación del planeta. Creo, además, que 

es un equívoco poner a la discapacidad como una categoría igual que raza, género y 

clase social. Es más un equívoco homogeneizante del colonialismo, de la 

patronización, de la homogeneización y universalización de las subjetividades.  
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Para observar el rol que cumplen los estereotipos de la cultura letrada en la 

escolarización del colectivo sordo, podemos imaginar una situación de opresiones 

sobrepuestas y de su efecto interseccional: ser sorda, originaria de las clases 

populares, no acceder al poder de la escrita hegemónica y ser del interior de un país 

sudamericano con baja densidad demográfica. Son varios sistemas de opresión 

imbricados: el de género, el oyente, el letrado y el de ocupar tres posiciones 

demográficas desfavorables. Esas son opresiones de orden macroestructural, pero 

existen opresiones de orden microestructural: sordos del colectivo LGBTIA, sordos 

afro/negros y etc. Diferente de Brasil, en Uruguay la población negra/agro es 

minoritaria, solamente 4,6% de la población se identifica como afro/negra en la 

ascendencia principal (Carbella, 2013, p.15).   

La interseccionalidad, desde la perspectiva de Collins, no es una receta, no se 

debe esperar un manual práctico de aplicación. Como visto, la interseccionalidad es 

un paradigma de situaciones sentidas por un colectivo identitario, por una grupalidad 

puesta a los márgenes, en situación de frontera, no viene de la academia. Ella es el 

paradigma natural de los colectivos marginados de forma imbricada, por ejemplo, las 

mujeres de origen africana llevadas por la esclavización a otros continentes. Además, 

raza, clase, género y sexualidad son las categorías que interseccionan a las mujeres 

negras de forma macroestructural, pero es evidente que hay otras categorías más que 

oprimen al colectivo de mujeres negras de forma microestructural, como el acceso a 

la cultura letrada, el genocidio, el encarlamiento y el feminicidio. Los demás colectivos 

no son, necesariamente, atravesados por las mismas categorías, aunque raza, 

género, sexualidad y clase sean transversalidades macroestructurales impactantes  

en situaciones de opresión. 

En otras palabras, si observamos el origen colonial de las categorías 

mayoritarias en términos numéricos (definidas bajo criterios de raza, clase, género y 

sexualidad) percebemos que sobre los sujetos minoritarios numéricamente operan los 

mismos recursos que ubicaron: a las mujeres como una sola categoría, cuando existe 

una pluralidad de mujeres que se expresan en una pluralidad de feminismos; al 

colectivo LGBTIA+ como una sola categorías, cuando la sexualidad es un fenómeno 

sabidamente plural; a los racializados como una misma categoría, cuando existen 
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múltiples culturas y etnias; y a las múltiples formas de explotación del trabajo en una 

misma categoría, la clase operaria. Los discapacitados, como las mujeres, el colectivo 

LGBTIA+, los operarios y los racializados no son un todo universal y homogéneo. La 

sordera, por consiguiente, es una expresión identitaria y cultural y la discapacidad es 

la categoría de borrado cultural e identitario de aquellos afectados por la 

homogeneización del sistema moderno-colonial. En el caso del sordo, parece que la 

categoría que más impacta la promoción/privación de derechos está en el tipo de 

escolarización a la que accede y ese marco está, también, atravesado por el marco 

de las políticas lingüísticas y las cuestiones geopolíticas y demográficas de cada país. 

En la matriz de dominación que veo, mientras la sordera es una categoría más con 

sus interseccionalidades propias (como asistir a una escuela bilingüe o no, nacer en 

un país con políticas lingüísticas específicas o no, vivir en la área rural o en la área 

urbana, vivir en el interior o en la capital), la capacidad es un mecanismo regulador de 

la matriz de control.  

Por otro lado, ese sistema normativo, que regula las relaciones dentro de la 

escuela y expresa la ideología del grupo de los iguales no es un camino sin salida. La 

salida de un colectivo de esa normatividad implica ser disidente de la misma, implica 

encontrar una imagen positiva, una imagen no distorsionada por una hegemonía, una 

imagen capaz de constituirse como una contracultura, como una contra-hegemonía, 

una imagen que implica deconstruir estereotipos y mirar desde un lugar anormal para 

apuntar a las contradicciones de las construcciones normales. Es necesario llevar 

para dentro de las escuelas esas epistemologías de frontera, epistemologías 

marginadas para producir la tarea compartida de resignificar estereotipos, de 

deshacer imágenes de control. 

Como nos ha alertado Quijano (2000), al concluir su ensayo: “es tiempo de 

aprender a liberarnos del espejo eurocéntrico donde nuestra imagen es siempre, 

necesariamente, distorsionada. Es tiempo, en fin, de dejar de ser lo que no somos.”. 

Si cambiamos la palabra “eurocéntrico” por el nombre de la hegemonía representativa 

del sujeto civilizatorio, podemos usar la misma frase para expresar la desigualdad con 

que el positivismo instituyó la violenta lógica colonial que separaba civilizadores de 

incivilizados a través de la escuela para difundir la ideología del grupo de los iguales 
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a fin de formar ciudadanos obedientes y de la ciencia para validar su ideología. 

Podemos sustituir “eurocéntrico” por “oyente” y nos vemos como sujetos hegemónicos 

proponentes del espejo en el que se miran los sordos y quienes no escuchan. 

Podemos sustituir “eurocéntrico” por “mujeres blancas” y tenemos la realidad de las 

mujeres no blancas. Podemos sustituir “eurocéntrico” por heterosexista y tenemos la 

realidad de los no heterosexuales. Podemos seguir con ese juego de explicitar los 

campos del dominio de las imágenes de control para explicitar la matriz de opresión 

subyacente. De manera que nuestro problema no es con el estructuralismo sino con 

las dicotomías y las categorías universales hechas para colonizar a la otredad.  

Los sordos, los ciegos, las mujeres negras, originarias y de color, las personas 

trans, las trabajadoras sexuales y todos los excluidos tienen en común los lugares 

simbólicos devaluados, de seren puestos en posición de victimas que necesitan 

salvaciones ajenas a sus potencias culturales/identitarias y tienen en común la 

destitución de sus conocimientos, saberes; epistemes. Pero, sobre todo, ellos tienen 

en común el poder de subvertir a los estereotipos de la matriz de dominación que nos 

controla a todos globalmente. Subvertir es volverse disidente de una normatividad, es 

resignificar estereotipos, imágenes de control. El desafío social global es superar las 

categorías binarias de la ideología del grupo de los iguales a fin de que la escuela deje 

de ser una industria de producir normalidad para la explotación capitalista y pueda 

superar la patologización de aquellos que no se adecuan a las normas capacitistas y 

a la vez exploratorias del capitalismo para la emergencia de una realidad global menos 

violenta, patalogizante y excluyente.  
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EDUCAÇÃO BI/MULTILÍNGUE NA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (RFEPCT):  REFLEXÕES A 

PARTIR DO CONTEXTO DE FRONTEIRA 

 
Marcia Palharini Pessini338 

 
Resumo: 
Será abordado nesse artigo o contexto educacional da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) de forma mais específica  
apresentarei o Instituto Federal do Paraná, dando especial atenção ao campus Foz 
do Iguaçu – campus de fronteira. O objetivo do texto será refletir sobre a realidade 
linguística que constitui a Rede (mesmo que de forma superficial) e principalmente o  
IFPR - campus Foz do Iguaçu em relação à orientação pedagógica curricular dessa 
instituição. Discutirei a necessidade um olhar para as suas peculiaridades e isso inclui 
uma orientação didática própria, que evidencie sua condição multilíngue e trabalhe no 
sentido de promovê-la. Para tanto, apresentarei, baseada nos estudos de Candau 
(2008), a necessidade de que desse redimensionamento curricular seja pautado na 
perspectiva de uma educação intercultural e finalizo o texto indicando que tal 
discussão será trabalhada a partir de um projeto a ser desenvolvido ao longo do 
programa de doutorado iniciado no corrente ano e que pretende, em publicações 
futuras, apresentar os primeiros registros gerados.  

 
Palavras-chave: Fronteira; bi/multilinguismo; currículo. 
 
INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo aborda inicialmente o contexto educacional da  Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – RFEPCT- os objetivos sobre os 

quais a mesma se estabeleceu e a condição bi/multilíngue que a constitui. Como forma 

de fazer uma análise mais localizada apresentarei o Instituto Federal do Paraná, 

dando especial atenção ao campus Foz do Iguaçu, enquanto unidade instituída na e 

para a fronteira.   

O objetivo do texto será refletir sobre a realidade linguística que constitui a 

Rede (mesmo que de forma superficial) e  principalmente o  IFPR - campus Foz do 

Iguaçu em relação à orientação pedagógica curricular dessa instituição. Pretendo ao 

longo do texto discutir o fato de que, para um contexto de fronteira, como é o caso do 

 
338Mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Instituto 
Federal do Paraná – UFPR. Email: marcia.pessini@ifpr.edu.br 
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campus Foz, é necessário um olhar para as suas peculiaridades e isso inclui uma 

orientação didática própria, que evidencie sua condição multilíngue e trabalhe no 

sentido de promovê-la. 

Para tanto, apresentarei, baseada nos estudos de Candau (2008), a 

necessidade de que desse redimensionamento curricular seja pautado na perspectiva 

de uma educação intercultural que garanta uma formação que reconheça e valorize 

as diferenças culturais tão evidentes na fronteira.  

Finalizo o texto indicando que para alcançar o objetivo proposto, a discussão 

não se esgotará nesse artigo, mas que será trabalhada a partir de um projeto a ser 

desenvolvido ao longo do programa de doutorado iniciado no corrente ano e que 

pretende, em publicações futuras, apresentar os primeiros registros gerados.  

 

A REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA – A  PRESENÇA DO  BI/MULTILINGUISMO  NA  EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL NO BRASIL   

 

Ao refletir sobre A Educação bi/multicultural na Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica – RFEPCT é preciso antes de mais nada 

conhecer um pouco sobre o que é e a forma como essa Rede se constitui. A 

RFEPCT  foi criada em 23 de setembro de 1909 e comemorou seu centenário no ano 

passado. Hoje está presente em quase todo o território nacional, dando continuidade 

à sua missão de qualificar profissionais para os diversos setores da economia 

brasileira. (BRASIL,1998) 

Ela é, desde sua criação, o referencial quando se fala de Educação Profissional 

no Brasil.  No ano de 2008, essa modalidade de ensino celebra outro marco na sua 

história  com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  

Conforme página oficial do MEC339 – o mesmo instrumento legal que criou os Institutos 

Federais, a Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, instituiu a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT),  que atualmente é 

 
339http://redefederal.mec.gov.br/centenario-da-rede-federal/centenario-da-rede-federal-de-educacao-
profissional-e-tecnologica.Acesso em 16/09/2020. 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/724044.pdf
http://redefederal.mec.gov.br/centenario-da-rede-federal/centenario-da-rede-federal-de-educacao-profissional-e-tecnologica.
http://redefederal.mec.gov.br/centenario-da-rede-federal/centenario-da-rede-federal-de-educacao-profissional-e-tecnologica.
http://redefederal.mec.gov.br/centenario-da-rede-federal/centenario-da-rede-federal-de-educacao-profissional-e-tecnologica.Acesso
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formada por 38 Institutos Federais, 02 CEFETs, o Colégio Pedro II e 22 escolas 

técnicas vinculadas a universidades federais.  

Os Institutos Federais foram criados com o intuito de  atuarem na oferta de 

cursos de qualificação, cursos técnicos e superiores nas diversas áreas de tecnologia 

e formação de professores bem como programas de pós-graduação lato e stricto 

sensu.  Para alcançar tal objetivo a instituição  busca desenvolver uma  educação 

profissional de excelência que contribua com o desenvolvimento da cidadania do país. 

Historicamente a modalidade de ensino profissional foi voltada para as classes 

menos favorecidas da população. Contemporaneamente a Rede Federal  permanece 

sendo uma referência nesse aspecto e a cada dia configura-se como elemento 

fundamental para a promoção da cidadania e para uma melhor inserção de jovens e 

trabalhadores na sociedade. 

Por isso, falar do Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (ifs)  é 

falar de uma educação profissionalizante que nasceu para ser de excelência e que é 

vista pela sociedade atualmente, como a oportunidade que a maior parte dos 

brasileiros têm de  ter acesso às conquistas científicas e tecnológicas.  

Enquanto docente dessa instituição é possível afirmar que os Institutos 

Federais de Educação Ciência e Tecnologia representam um projeto de educação que 

todo profissional da área almeja para a plena realização do seu trabalho pois 

possibilita o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico a partir de uma formação 

que visa a construção de uma sociedade  mais justa, uma vez que assume, além do 

aspecto técnico-profissional, o compromisso com a formação humana dos alunos, 

através da apreensão dos conhecimentos científicos, tecnológicos e histórico-sociais 

pela via escolarizada. Nesse sentido concordo com Pacheco (2011) quando afirma 

que: 

 
 
Os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia são a síntese 
daquilo que de melhor a Rede Federal construiu ao longo de sua história e 
das políticas de educação profissional e tecnológica do governo federal. São 
caracterizados pela ousadia e inovação, necessárias a uma política e um 
conceito que buscam antecipar aqui e agora as bases de uma escola 
contemporânea do futuro e comprometida com uma sociedade radicalmente 
democrática e socialmente justa. (PACHECO, 2011, p. 11) 
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Um dado muito importante em relação ao trabalho desenvolvido na Rede está 

indicado na Plataforma Nilo Peçanha, que, tendo como base o ano de 2018, indica 

que há 964.593 (novecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três) 

estudantes matriculados na RFEPCT e que entre eles - 504.280 (quinhentos e quatro 

mil, duzentos e oitenta) estudantes que declararam renda, - aproximadamente 31%, 

apresentaram renda familiar per capita de até meio salário mínimo.  

 Esse dado indica que os Ifs representam para muitas famílias brasileiras o 

projeto de educação que possibilitaria uma oportunidade única em termos de 

formação e consequente colocação no mercado de trabalho. Para isso, estar em todas 

as regiões do país é fundamental. Foi assim que surgiu a necessidade da  expansão 

da Rede Federal de Educação, Científica e Tecnológica, com o intuito de garantir que 

uma maior parte da população brasileira tivesse acesso aos programas educacionais. 

 Ao mesmo tempo que a é preciso reconhecer a importância da expansão da 

Rede Federal com o intuito de garantir que uma maior parte da população brasileira 

tivesse acesso aos programas educacionais, é fundamental ressaltar que o projeto 

dos Ifs tem como objetivo  também participar do desenvolvimento local e regional  da 

sociedade na qual está inserido.  Nesse sentido Pacheco (2010) explica que  

 
 
Atuar em favor do desenvolvimento local e regional na perspectiva da 
construção da cidadania constitui uma das finalidades dos Institutos Federais. 
Para tanto, é necessário um diálogo vivo e próximo dessas instituições com 
a realidade local e regional, buscando a compreensão de seus aspectos 
essenciais, ou seja, do que existe de universal nessa realidade. Há de se 
considerar que local e universal não existem como antítese, não expressam 
necessariamente oposição de ideias, um não existe em detrimento do outro, 
mas por vezes se justapõem, permeiam-se, complementam-se e separam-
se. (PACHECO, 2010, p. 18) 

 
 

Para que esse objetivo seja, também, alcançado é importante desenvolver esse 

olhar para a sua realidade local – algo que por mais que esteja assegurado 

documentalmente, na realidade vivenciada na instituição, em alguns casos, não está 

sendo devidamente contemplado.  

Nesse sentido, é preciso dizer que, no contexto no qual estou inserida enquanto 

docente, esse olhar para a realidade local, demanda refletir sobre a condição 

bi/multilingue vivenciada nessa unidade da Rede, como explicarei adiante. 
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A CONDIÇÃO BI/MULTILINGUE QUE CONSTITUI A REDE FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – UMA REALIDADE 

A SER VISLUMBRADA  

 

Ao abordar a questão do bi/mutilinguismo na Rede é importante dizer que, a 

nível nacional está sendo iniciado um estudo para o levantamento das ações da Rede 

Federal no sentido de promover o bi/multilinguismo tendo em vista a necessidade do 

mesmo diante das condições sociais que a pós-modernidade nos trouxe. Esse estudo 

tem o objetivo de traçar o panorama atual da Educação Bi/Multilíngue na Rede 

Federal, os desafios enfrentados e as possibilidades de intervenções, visando à 

formação integral e à inclusão social do estudante de Educação Profissional e 

Tecnológica - EPT.   

No presente artigo a discussão será centrada no Instituto Federal do Paraná 

(IFPR doravante), instituição da qual faço parte enquanto docente. Abordarei, ainda 

de forma mais recortada a educação em contexto de fronteira, apresentando a 

realidade vivenciada no contexto fronteiriço onde se instalou o campus Foz do Iguaçu. 

Antes disso, porém, cumpre apresentar o IFPR devidamente. 

O IFPR é uma instituição pública federal de ensino voltada a educação superior, 

básica e profissional que constitui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica (RFEPCT). Atualmente, a instituição contempla mais de 30 mil 

estudantes340 e possui 25 campi espalhados pelo estado do Paraná. Entre esses, os 

campi de Foz do Iguaçu, Capanema e Barracão têm a peculiaridade de serem campus 

de fronteira. 

A história do IFPR inicia-se em 19 de março de 2008, quando foi autorizado a 

implantação do Instituto Federal do Paraná a partir da estrutura da Escola Técnica. 

Em dezembro do mesmo ano, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, 

sanciona a Lei 11.892, que cria 38 institutos federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. No ano seguinte, inicia-se a instalação provisória da  Reitoria, buscando 

 
340Conforme dado do Setec/Mec em página oficial http://info.ifpr.edu.br/dados-gerais-ifpr/ acesso em 
18/06/2020 

http://info.ifpr.edu.br/dados-gerais-ifpr/
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espaço para acomodar o Câmpus Curitiba e dar continuidade à instalação dos 

Câmpus Paranaguá e Foz do Iguaçu.  

 O Campus Foz do Iguaçu – realidade que será aqui analisada - está localizado 

na tríplice fronteira: Brasil, Paraguai e Argentina. Iniciou suas atividades no final de 

2008 e desde então vem se consolidando na oferta de cursos para atender os arranjos 

produtivos locais. Atualmente oferece os seguintes cursos técnicos: Aquicultura; 

Cozinha;  Edificações; Informática. Os Cursos Superiores ofertados são: Licenciatura 

em Física; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Engenharia de 

Aquicultura. Também oferece cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD) 

de Técnico em Administração, Serviços Públicos e Transações Imobiliárias.  

O Campus Foz foi um dos primeiros a constituir o que é hoje o IFPR e mesmo 

depois de mais de 10 anos de história, a instituição parece ter ainda muitas coisas a 

desenvolver. O que nos interessa, especialmente nesse espaço, é refletir sobre a falta 

de um olhar específico para as peculiaridades da Fronteira, espaço no qual o campus 

Foz se instalou.   

Tais peculiaridades referem-se por exemplo ao fato de que no Campus Foz do 

Iguaçu a presença de alunos brasileiros e paraguaios constituem o ambiente 

multilíngue e multicultural próprio a contextos com essa especificidade, os mesmos 

convivem em sala de aula desde a criação dessa instituição – no ano de 2008. 

 Historicamente, no Campus sempre foram ofertadas 10% das vagas para 

alunos paraguaios, o que equivale a 4 vagas por curso. Essa oferta de vagas foi 

baseado no Programa Executivo Educacional entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, de 12 de abril de 2007, 

que buscava aprofundar a cooperação bilateral no campo da educação entre os dois 

países. (BRASIL,1999) O edital para seleção desses alunos está fundamentado no 

Decreto nº 2.689, de 28 de julho de 1998, que promulga o Protocolo de Integração 

Educacional, Revalidação de Diplomas, Certificados, Títulos e de Reconhecimentos 

de Estudo de Nível Médio Técnico, assinado em Assunção, em 28 de julho de 1995.  

 Atualmente, a oferta foi ampliada para candidatos oriundos também da 

República da Argentina. Por outro lado, o Campus oferta agora apenas vagas no 

Curso Técnico em Cozinha para alunos transfronteiriços, pois os cursos Técnico em 
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Aquicultura e Técnico em Hidrologia foram suspensos. Importante ressaltar que o 

IFPR conta apenas com a existência da fundamentação legal de parceria bilateral com 

o Paraguai, já com a Argentina não há nenhuma formalização nesse sentido. 

 Diante da realidade do campus Foz do Iguaçu acredito ser de extrema 

importância a discussão de um olhar específico para esse contexto, especialmente  

no que se refere ao bi/mulitilinguismo comum a cenários fronteiriços.  

Para além da realidade vivida em contexto de fronteira é preciso reconhecer 

que a chegada do século XXI trouxe consigo algumas mudanças muito significativas,  

e que exigem transformações em todos os aspectos sociais, inclusive da escola.  Uma 

dessas mudanças é a constatação da valorização do multilinguismo no mundo   e a 

relação com a condição globalizada na qual vivemos, a qual exige de nós uma 

resiliência que inclui o conhecimento de outras línguas como ponto fundamental para 

a comunicação, já que no mundo pós-moderno a tecnologia trouxe ao homem a 

possibilidade de romper as barreiras espaciais e temporais e diante disso a demanda 

por formação é cada vez mais evidente, no caso das línguas é ainda mais necessário.  

Tal fato exige que se repense a forma como as línguas estão sendo 

vislumbradas em toda a Rede Federal, inclusive no IFPR. É preciso verificar se a 

orientação curricular dessa instituição demonstra a preocupação com a promoção do 

bi/multilinguismo, especialmente no campus de fronteira, onde essa realidade 

linguística é algo que não se pode negar.  

Por outro lado, é preciso ter ciência que, em termos nacionais, a oferta de 

Educação Bi/Multilíngue concentra-se nas línguas de prestígio, especialmente a 

Língua Inglesa. E a tal oferta é feita, na esmagadora maioria, apenas em escolas de 

idiomas, que são privadas e portanto direcionadas às pessoas com acesso a recursos 

financeiros. 

Considero, portanto como fundamental incluir na missão dos Ifs, - enquanto  

instituição de educação profissional que busca a inclusão social e formação integral 

dos seus alunos - criar possibilidades de uma oferta democrática de Educação 

Bi/Multilíngue para todos, especialmente àqueles que não fazem parte do grupo de 

brasileiros com acesso aos recursos financeiros. 
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Nesse sentido compreendo que para possibilitar esse projeto de oferta de 

Educação Bi/Multilíngue que seja de fato democrática e equânime, é preciso propor a  

construção de uma Política Linguística que seja capaz de considerar as múltiplas 

diversidades que constituem a Rede Federal em todo o território nacional sem perder 

de vista o cenário global e ao mesmo tempo propor um currículo que esteja voltado a 

realidade local no qual esteja inserida. 

 

A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BI/MULTILINGUE EM CONTEXTO DE 

FRONTEIRAS – UM PROJETO EM CONSTRUÇÃO 

 

A questão do encontro de línguas e culturas no contexto educacional é um dos 

maiores desafios para a educação escolar, especialmente quando estamos nos 

referindo a contextos fronteiriços. Ao falar sobre o ensino bi/multilíngue na fronteira 

abordaremos a realidade vivenciada no Instituto Federal do Paraná (IFPR) – campus 

Foz do Iguaçu.  

A variedade linguística e cultural aqui vivida acaba impondo inúmeros desafios 

para o convívio e a integração entre as diferentes línguas e culturas - o contato/conflito 

das mesmas é parte da realidade vivenciada diariamente nesse espaço. Se o 

multilinguismo é algo que permeia nosso ambiente, que o constitui, certamente essa 

será também a realidade encontrada nas salas de aula, inclusive no IFPR.  

Viver em um contexto fronteiriço significa entrelaçar-se a todo momento com 

línguas, culturas e etnias distintas. Estamos, juntos, nesse contexto, vivendo a 

experiência de construir/desconstruir identidades em diferentes situações sociais, 

aprendendo a reconhecer a multiplicidade e provisoriedade das identidades 

socioculturais. Acreditamos pois que a fronteira é uma construção cultural, pensada 

pelos sujeitos que ali vivem e constituem suas relações sociais, culturais e políticas. 

 A diversidade dos sujeitos que constroem esses espaços sociais indicam a 

compreensão que essa construção não se dará de forma homogênea ou equilibrada. 

Nesse sentido concordamos com Albuquerque (2006) quando afirma que “as 

fronteiras são fluxos, mas também obstáculos, misturas e separações, integrações e 
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conflitos, domínios e subordinações. Elas representam espaços de poder, de conflitos 

variados e de distintas formas de integração cultural” (Albuquerque, 2006, p. 05). 

Ao pensar em uma proposta de política linguística de promoção do 

bi/multilinguismo em contexto de fronteira há que se considerar que existem 

peculiaridades próprias de um espaço com essa prerrogativa. É fundamental, 

portanto, refletir sobre as questões de diversidade presentes na sala de aula em um 

contexto fronteiriço, buscando desenvolver uma atitude não apenas de tolerância, mas 

de respeito com o diferente. Conhecer e respeitar o diferente em toda sua dimensão 

é o objetivo para o qual se pretende contribuir.  

Desenvolver um trabalho pedagógico que vise garantir que cada grupo 

pertencente a esse ambiente plural tenha total condição de manter suas 

especificidades linguísticas e culturais e ainda alcançar o equilíbrio com as demais, 

sem que haja instituída entre eles uma relação de dominância, é o que defendo como 

sendo o objetivo maior de uma instituição educacional de fronteira, como é o caso do 

IFPR – campus Foz do Iguaçu. 

Com o propósito de desenvolver um trabalho nessa perspectiva busquei 

respaldo nas reflexões de Candau (2012) quando indica que a educação intercultural 

refere-se à promoção de relações tanto entre sujeitos individuais quanto entre grupos 

sociais integrantes de diferentes culturas. 

Reitero, portanto, que o redimensionamento pedagógico necessário para 

contextos fronteiriços, deve dar-se com base em uma educação intercultural, pois 

essa é a alternativa que permitirá, segundo Candau (2008), potencializar os processos 

de aprendizagem na escola e ainda garantir a todos o direito à educação e uma 

formação que reconheça e valorize as diferenças culturais. Dessa forma, será 

garantida a valorização das diferentes línguas e das práticas socioculturais de todos 

alunos que constituem o IFPR, independentemente da língua que falam ou da  cultura 

que os constitui.   

Entendo que, para o campus Foz do Iguaçu, a demanda pela consolidação de 

uma educação multilíngue a partir de uma perspectiva intercultural, precisa de 

resposta e para isso é preciso contribuir - iniciando pelo debate aqui suscitado e 

almejando alcançar os redimensionamentos necessários para o desenvolvimento de 
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uma educação de fato significativa e relevante para um contexto com uma realidade 

tão ímpar. 

Assim, a Educação Profissional e Tecnológica desenvolvida na Rede Federal 

terá real possibilidade de assegurar as prerrogativas às quais se propõe, garantindo 

uma educação que valoriza a diversidade, a cidadania global e a formação integral do 

ser humano. 

 
CONCLUSÃO 

 

Após essa breve reflexão em torno da condição multilíngue que está presente 

em toda da Rede Federal de Educação e que é própria de contextos de fronteira, 

como é o caso do campus Foz do Iguaçu, acredito ter demonstrado a  necessidade 

de um olhar específico para essa condição e em especial para esse cenário. 

Considero pois, que a discussão em torno das diretrizes relacionadas à educação em 

contexto bi/multilíngues é urgente - tal reflexão deve ser tanto em nível nacional, 

quanto em nível local. No IFPR o debate que se busca colocar é que se repense o 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) que é a diretriz curricular a partir da qual os 

Projeto Político Pedagógicos (PPPs) dos campi são construídos. Acredito que, com a 

alteração do PPI no sentido de reconhecer as peculiaridades que constituem os campi 

de fronteira, o trabalho a partir de uma perspectiva intercultural será de fato possível 

nesses contextos.  

Acredito que a militância por um olhar específico para as questões 

educacionais da fronteira seja uma causa relevante, especialmente se considerarmos 

o fato de que a legislação vigente contempla, mesmo que de foram parcial, a realidade 

plurilíngue no Brasil, pois volta-se para a educação bilíngue indígena e para a 

educação dos surdos.  

É hora portanto de trabalhar para a construção de uma política linguística para 

a educação bi/multilingue de fronteira. Pretendo dar minha contribuição nesse sentido 

a partir do projeto de pesquisa apresentado ao Programa de doutorado Sociedade, 

Cultura e Fronteira da Unioeste – Foz do Iguaçu, que teve início no ano de 2020 e que 

a partir da análise da orientação didático pedagógica curricular do IFPR - campus Foz 
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do Iguaçu, almeja refletir sobre a necessidade de um  redimensionamento a partir da 

realidade linguística e cultural situada no contexto da tríplice fronteira.   

Em publicações futuras pretendo indicar as primeiras reflexões construídas a 

partir desse projeto e ao longo do seu desenvolvimento espero gerar registros que de 

fato possam contribuir para um repensar da Educação bi/multilingue em contexto de 

fronteira. Além disso acredito que através dos registros advindos dessa pesquisa seja 

possível auxiliar a Educação Profissional e Tecnológica desenvolvida na Rede Federal 

assegurar as prerrogativas às quais se propõe, garantindo uma educação que valoriza 

a diversidade, a cidadania global e a formação integral do ser humano. 
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EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN 

TERRITORIOS FRONTERIZOS: LA SITUACIÓN GUARANÍ EN LA REGIÓN DE 

LA TRIPLE FRONTERA BRASIL-PARAGUAY-ARGENTINA 

 

Rubén Canales Castro341 

 
Resumen: 
El objetivo de este artículo es analizar el rol de las fronteras nacionales de Brasil, 
Argentina y Paraguay como barreras divisorias de la Nación Guaraní frente a la 
garantización del derecho a la Educación Intercultural Bilingüe por parte de la 
República Federativa de Brasil, la República de Argentina y la República de Paraguay 
en su triple región fronteriza comparando el estado de los derechos a la Educación 
Intercultural Bilingüe en Foz do Iguacu, Ciudad del Este y Puerto Iguazú. 

 
Palabras clave: educación; EIB; guaraní; derechos 
 

La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) ha sido una reclamación histórica de 

los pueblos y comunidades indígenas que se exige desde que existe un choque 

cultural entre dos cosmovisiones sobre la vida, donde la occidental-moderna juega 

un rol hegemónico, vertical y violento sobre la otra: la cosmovisión originaria. Por EIB 

entendemos el modelo educativo respetuoso con dos o más formas de vida en donde 

la relación entre los conocimientos sea horizontal y constructiva. Regina Cortina en 

el artículo Educación Intercultural Bilingüe en Latinoamérica de la Revista Mexicana 

de Investigación Educativa afirma “La educación intercultural bilingüe es una 

propuesta político-pedagógica que desafía las jerarquías de poder dentro de la 

educación, apoyándose en la revitalización de las lenguas y culturas indígenas.” 

(Cortina, 2004, p.17) 

La educación coherente con la propia visión de mundo es un derecho humano 

cultural reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes desde 

1991, y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas 

desde 2007 que dicta en su Artículo 14: “Establecer y controlar sus sistemas e 
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instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en 

consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.” Ello llama a 

los Estados no sólo a garantizar el acceso a la educación a los pueblos y 

comunidades, si no que les llama a hacerlo de forma intercultural en donde la 

educación convencional no invisibiliza a la educación indígena. 

En América Latina los Estados han ejercido un papel doblemente violento 

contra los pueblos y comunidades indígenas, mientras que en la mayoría de casos 

les niegan el acceso a la educación, a su vez, el único modelo educativo ofrecido 

sigue un paradigma eurocéntrico reforzando los modelos de vida occidental 

capitalista que les excluye, haciendo aún más grande la brecha y contribuyendo a 

reforzar los prejuicios contra los pueblos indígenas lo que termina por desarraigarles 

de su cultura y forma de vivir. Geraldine Abarca Cariman en su artículo Educación 

Intercultural Bilingüe: Educación y Diversidad para la revista APUNTES Educación y 

Desarrollo de UNESCO anota: 

 
 
En América Latina y el Caribe, la diversidad en educación ha deambulado 
por enfoques tales como la homogeneización cultural y lingüística -heredada 
del período colonial hasta asumir la interculturalidad como una oportunidad, 
debido a que otorga identidad sociocultural a los países multilingües y 
pluriculturales. (Abarca, 2005, p.1) 
 
 

A pesar de que esa realidad es el status quo de la mayoría de países de 

América Latina, aún así hay excepciones que merecen ser nombradas en países 

como Ecuador o Bolivia. A pesar de que la homogeneización y la violación a ese 

derecho es una regla general, existen muchas variables particulares que pueden o 

empeorar o mejorar el estado de los derechos de los pueblos indígenas en materia 

educativa variando de un país a otro. Esas fragilidades se hacen más evidentes 

cuando la frontera del Estado-Nación divide en dos o más partes el territorio ancestral 

de los pueblos, como es el caso en Suramérica del pueblo indígena guaraní. 

El pueblo guaraní, en su extensión original abarcaba mayoritariamente los 

territorios del actual Paraguay, sureste de Bolivia (conocido como El Chaco), los 

Estados de la Región Sur, Sureste y parte del Centro-Oeste de Brasil; y las actuales 

provincias argentinas de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco. Fue (y continúa 



 

951 

 

siendo) la principal nación indígena de la región sur-central de Sudamérica 

conformada por el Gran Chaco y la Cuenca del Paraná. Su población actual tomando 

en cuenta los diferentes pueblos es 225.000 personas aproximadamente, sumando 

los datos recopilados del Censo Nacional Población y Vivienda del Paraguay de 2002, 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en Argentina, la Asamblea del Pueblo 

Guaraní (APG) de Bolívia, y por Conselho Indigenista Missionário basado en los 

datos de la Fundação Nacional de Saúde de Brasil. 

Tomando en cuenta esos datos, el pueblo guaraní puede pensarse desde dos 

dimensiones, la primera como uno de los pueblos indígenas más grandes tanto en 

población como en territorio de Sudamérica y la segunda como uno de los pueblos 

más trasnacionales (entendiendo la nacionalidad bajo el paradigma de Estado-

Nación) por su presencia permanente y reconocida en cuatro países y parcialmente 

reconocida en uno más (Uruguay). 

El pueblo guaraní ha sido sumamente mermado en su población y altamente 

limitado a sus formas tradicionales de vivir, especialmente en el acceso a la tierra, su 

situación se ha ido deteriorando con el tiempo en un contexto de globalización y 

capitalismo trasnacional. Ese análisis sobre el capitalismo es remarcado por Gabriel 

Oyhantçabal e Ignacio Narbondo en el artículo El Agronegocio y la Expansión del 

Capitalismo en Uruguay en la Revista Brasileira de Estudos Latinoamericanos: “En 

el primer movimiento el capital se afinca en la tierra, organiza el territorio para la 

producción de mercancías desplazando unidades no-capitalistas de producción 

(campesinos o indígenas por ejemplo).” (Oyhantçabal , 2013, p.412) 

En esa coyuntura, y bajo la imposición de identidades nacionales ajenas a su 

modo de vivir ha sido cada vez más difícil para los pueblos guaraníes mantener su 

lengua, su cultura y su tierra en territorios donde convergen las fronteras entre uno o 

más Estados-Nación. Es mi objetivo demostrar lo difusa que se vuelve la 

garantización del derecho a la educación intercultural bilingüe cuando el pueblo se 

encuentra frente a una frontera nacional. La triple frontera estudiada en este caso es 

la ubicada entre Brasil, Argentina y Paraguay, en el estado de Paraná en la parte 

brasileña, provincia de Misiones en Argentina y departamento de Alto Paraná en la 

parte paraguaya. 
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La “Triple Frontera” (estudiada) es la principal del Cono Sur en términos de 

circulación de personas e intercambios comerciales internacionales. Es un área 

caracterizada por la multiculturalidad -no por la interculturalidad- y con una economía 

basada principalmente en el flujo de personas y mercancías (prevaleciendo el 

mercado ilícito), en las palabras de Fernando Rabossi 

 
 
una región interconectada, caracterizada por la diversidad cultural por cuenta 
de la presencia de personas de orígenes distintas, articulada 
transnacionalmente y movida por una economía comercial basada en flujos 
de productos y personas, que muchas veces se inscriban fuera de la legalidad 
(Rabossi, 2013, p.173). 
 

 

La región, considerablemente desarrollada en términos turísticos y 

comerciales también vive dentro de esferas sociales muy conflictivas, en relación con 

el tráfico, en sus diversas ramas (armas, drogas, seres humanos); piratería y 

contrabando que causan tensiones a las autoridades de los países. A nivel social los 

problemas macro se reflejan en la pobreza y las desigualdades, los problemas en la 

región tienen varias causas y una de ellas está relacionada con la ocupación excesiva 

y violenta de la tierra por interés de capital trasnacional. 

La Triple Frontera es un espacio en donde el territorio ancestral guaraní es 

dividido en particularidades dependiendo del Estado-Nación en el que se esté, se 

construyó un imaginario de separación identitaria entre los guaraníes paraguayos, 

guaraníes brasileños y guaraníes argentinos; ese proceso es propiciado por las 

diferencias en las legislaciones, imaginarios sociales ligadas al Estado-Nación y a la 

diferencia en el reconocimiento de derechos en cada país. En la triple región 

fronteriza viven 10.000 guaraníes, aún así la mayoría de personas no-indígenas de 

la Triple Frontera niegan o desconocen la presencia de los Avá Guaraní y Mbyá. 

Dentro de la complejidad social que representa el territorio de la Triple 

Frontera, el pueblo guaraní es probablemente el más vulnerable de todos los 

colectivos sociales. El despojo masivo de tierras ancestrales guaraníes en el último 

siglo ha sido un proceso estructural y simultáneo en los casos paraguayo y brasileño 

durante la primera mitad del siglo XX producto de la colonización agrícola. 
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La construcción del proyecto hidroeléctrico Itaipú Binacional también significó el 

despojo de tierras en el margen del Río Paraná para la creación de la represa Itaipú, 

en contexto de dictaduras ese proceso fue violento y extrajudicial. Así lo confirma 

Miriam Hermi Zar en el artículo Hidroeléctrica Binacional Itaipú: del proyecto 

económico y geopolítico a la reconfiguración socio territorial: 

 
 

Se rediseñó el territorio y se despojó a los ciudadanos de su territorialidad. 
Se impusieron fórmulas de expropiación en las que, de forma autoritaria, no 
se admitió un diálogo, solo la aceptación o el rechazo de la oferta presentada 
por los representantes de la Binacional. (Hermi, 2017, p.26) 

 
 

Ese despojo sistemático al mismo tiempo obligó al pueblo guaraní de la región 

fronteriza a reubicarse en territorios deliberadamente decididos por las autoridades 

gubernamentales, violando el derecho a la autonomía y autoorganización de la tierra. 

Eso representó para el pueblo guaraní una violación directa a su relación 

ancestral con la tierra pues sus “tekohas” han sido sistemáticamente destruidos en 

la región de la Triple Frontera. Ese proceso de acorralamiento les ha obligado a vivir 

en territorios aislados, marginalizados y que terminan no siendo suficiente para su 

estilo de vida comunitario y agrocéntrico. Marilin Rehnfeldt en El Bicentenario y los 

pueblos indígenas. Una historia de desencuentros y exclusión, agrega: 

 
 

La mayoría de las comunidades guaraní están sobre pobladas, más allá de 
la capacidad productiva de la tierra que detentan. El 70 % de las comunidades 
tienen menos de 20 has. por familia, que es el mínimo de hectáreas 
establecido por la Ley 904 de Comunidades Indígenas. (Rehnfeldt, 2013, p. 
4) 
 
 

La violación al principio fundamental de la tierra se refleja en todos los otros 

ámbitos de la vida social guaraní en la Triple Frontera. Sin tierra no hay salud, sin 

tierra no hay casa, sin tierra no hay comida, sin tierra no hay religión y como lo 

anterior, sin tierra no hay verdadero acceso a la educación intercultural en un territorio 

fronterizo en constante urbanización y occidentalización del poder. 

En el análisis de las legislaciones nacionales, las políticas y acciones 

afirmativas; en Brasil el derecho a la educación como tal fue reconocido hasta en la 

Constitución Federal de 1988, antes de eso el Estado no tenía la obligación formal 
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de garantizar la educación pública. Se trata de un derecho fundamental pues incluye 

un proceso de desarrollo individual proprio a la condición humana. Partiendo de ello, 

la constitución proyecta las condiciones de enseñanza para los pueblos indígenas, 

con características como la plurietnicidad y la inclusión cultural. 

La Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/1996, crea la 

Coordinación Nacional de las Políticas de Educación Escolar Indígena, competencia 

del Ministerio de la Educación, delegando a los estados y municipios su ejecución 

para la garantización del derecho educativo en los pueblos indígenas. 

Según el Censo Escolar (2007) el total de escuelas indígenas era de 2480 mientras 

que el número de estudiantes era de 176.714. De esas, 72 ofrecen el “ensino médio” 

pero la gran mayoría no trabaja con los principios de la educación escolar indígena 

específica y diferenciada, pues sólo el 2,9% trabajan esa modalidad. 

Esa educación escolar en amplios niveles y modalidades (no solamente en la 

enseñanza básica o fundamental como sucede actualmente) es una  demanda actual 

de los pueblos indígenas. Esa búsqueda cada vez más amplia por la escolarización y 

nuevas oportunidades de vida mejor ha promovido que en las comunidades indígenas 

de Brasil, el desplazamiento hacia las ciudades gener problemas tan graves como el 

epistemicidio, el rechazo u olvido de la lengua materna, la occidentalización y 

aculturación, etc. 

En general, respecto a lo que le compete a la legislación brasileña sobre la 

Educación Indígena, la “Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas” 

documento de 1998 que pasó a constituir el documento gestor de ejecución las 

políticas y acciones afirmativas en materia educativa indígena. Este Referencial 

puede ser considerado un logro político-legal ya que fue aprobado en un contexto 

histórico de un país que violentamente insistió en exterminar o silenciar las 

identidades ancestrales. 

Basado en el principio de la multiculturalidad y plurietnicidad (que merecen ser 

cuestionables desde la decolonialidad) la Constitución Política de Paraguay reconoce 

el derecho de los pueblos indígenas a acceder a los derechos constitucionales (como 

la educación) acorde con su cosmovisión. En el Artículo 73 se lee: “Toda persona 

tiene derecho a la educación integral y permanente que como sistema y proceso se 
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realiza en el contexto de la cultura de la comunidad” Por lo tanto se puede afirmar 

que el Estado paraguayo comprende el derecho a la vivencia intercultural en las 

diferentes expresiones de la cotidianidad. En el sentido educativo eso se regula bajo 

la Ley General de Educación 1372/98, en su artículo 63 se dictamina “La educación 

de los grupos étnicos tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad e 

integración en la sociedad paraguaya, respetando sus valores culturales”. 

A nivel de derechos colectivos, estos son regulados por la Ley 904/81 Estatuto 

de las Comunidades Indígenas que dicta en su primer artículo: “Esta Ley tiene por 

objeto la preservación social y cultural de las comunidades, la defensa de su 

patrimonio y sus tradiciones”. En esa misma línea y gracias a las exigencias del sector 

indígena entre el 2001 y 2004, se publica en 2007 la Ley de Creación de la Dirección 

General de Educación Escolar Indígena, que regula la praxis educativa de las 

Escuelas Indígenas.  

De alguna u otra forma las exigencias en materia educativa responden a una 

lógica de exclusión que se reflejó en los datos Ministerio de Educación de 2002, 

citando a Marilin Rehnfeldt en el artículo Educación Intercultural Bilingüe en Paraguay: 

“fueron matriculados en Educación Escolar Básica 16.992 alumnos indígenas, por lo 

que 17.513 niños y jóvenes fueron excluidos del sistema de educación” (Rehnfeldt , 

2009, p.52) Sin embargo también según Rehnfeldt ese número aumentó 

considerablemente en los años siguientes en contexto de negociaciones entre el 

sector indígena y el gobierno, siendo que llegó a 21.158 matriculados en 2006. 

El Censo de Comunidades de los Pueblos Indígenas (2012) reporta que el 

27% de las escuelas no cuentan con un maestro o maestra. Además de eso, existe 

en más del 50% deficiencias en la infraestructura de esas escuelas. Sin embargo, a 

nivel pedagógico existen relatos positivos de docentes y estudiantes en la aplicación 

del Plan Piloto Intercultural Bilingüe y el Programa Escuela Viva. Un documento de 

la Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica (2017) del Ministerio de 

Educación y Cultura define el proyecto como 

 
 

El Programa Escuela Viva Hekokatuva es una estrategia de acción para la 
consolidación de la reforma educativa de la educación escolar básica (...) 
desarrolló una estrategia para enfrentar el problema de la lecto-escritura en 
las escuelas rurales, en los dos idiomas oficiales del país, el castellano y el 
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guaraní, con el Programa de Educación Bilingüe Intercultural, en su fase de 
Plan Piloto (p.10) 

 
 

En Paraguay el Ministerio de Educación realiza un diagnóstico para definir el 

tipo de bilingüismo en la currícula de cada escuela, de modo que se adapte a realidad 

cultural de los niños guaraníes, así, existen 3 modalidades: Propuesta A siendo el 

guaraní la lengua materna y el español la lengua enseñada, Propuesta B siendo el 

español la lengua materna y el guaraní el aprendido, y Propuesta C siendo ambos 

idiomas lengua materna.  

En un análisis paralelo, en Argentina por su parte la demanda por la Educación 

Intercultural Bilingüe como modalidad educativa formal nace en el período pos-

dictadura, en sus inicios se ponía en práctica sin reglamentación oficial en algunas 

escuelas de la provincia de Formosa, siendo llamada como “modalidad bilingüe” por 

los mismos maestros indígenas para facilitar la praxis educativa en las comunidades 

guaraníes. 

Las mismas exigencias indígenas ante el gobierno Federal lo llevaron a 

implantar el antecedente clave de la actual ley; el Programa Nacional de Educación 

Intercultural Bilingüe 2004-2007 que aunque no necesariamente modificó la curricula 

escolar, sí promovió la producción bibliográfica y la formación docente en lugares 

importantes. Ese primer acercamiento formal llevó a la publicación de la Ley de 

Educación Nacional 26.606 del año 2006 en donde la Educación Intercultural Bilingüe 

fue reconocida como una de las ocho modalidades educativas del país. 

A nivel práctico la Educación Intercultural Bilingüe en Argentina funciona como 

modelo parcial pues no se enseña desde lo indígena, sino desde lo occidental con 

“apoyo” o “auxilio” de un profesor encargado de la cosmovisión originaria. Ana 

Carolina Hecht en el artículo Educación Intercultural Bilingüe en Argentina: un 

panorama actual, señala: 

 
 

Se trata de escuelas destinadas a población indígena y cuentan con dos 
maestros, el maestro indígena y el maestro no-indígena. Al primero (...) le 
corresponde la enseñanza de la lengua indígena y los denominados 
“contenidos culturales”, mientras que al segundo la enseñanza del español 
y el resto de las asignaturas (matemática, ciencias sociales, ciencias 
naturales, etc.). (Hecht , 2015, p.25) 
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Datos de 2009 demostraron además que en la modalidad educativa 

intercultural bilingüe, los niveles de escolarización son menores a los de la media 

nacional. Siendo que incluso existe una discontinuidad en la oferta de centros 

educativos interculturales conforme aumenta el nivel escolar: “la Red Federal de 

Información Educativa, se constatan 424 unidades educativas de nivel inicial en 

modalidad de EIB, 720 en primario y 220 en nivel medio.” (Hecht, 2015, p.26) 

Entendiendo lo anterior, comparando una a una las regiones de la Triple 

Frontera, la Educación Intercultural Bilingüe pensando estrictamente la región urbana 

y periférica de Foz do Iguaçu, no existen en la actualidad “tekohas” reconocidos, lo 

que no quiere decir que no existieran hasta hace pocas décadas. Los guaraníes de 

la región abandonaron la zona ante un proceso de despojo con la creación del Parque 

Nacional do Iguaçu y el desmantelamiento de la Colonia Guaraní, que actualmente 

es un barrio en la ciudad. Un informe de la Escuela Superior del Ministerio Público 

(2019) titulado Avá Guaraní: a construção de Itaipu e os direitos territoriais, recopiló 

un relato que declara: “Depoimentos de pessoas que vivenciaram esta situação na 

região de Foz do Iguaçu falam nos Guarani como vítimas de pressões para que 

abandonassem seus territórios” (p.45) 

El análisis del estado de la educación intercultural bilingüe en Foz do Iguaçu, 

tiene dos particularidades metodológicas, la primera es que considero justo incluir al 

Tekoha Ocoy dentro del trabajo pues aunque se encuentre en São Miguel do Iguaçu 

(a 45 kilómetros aproximadamente de Foz do Iguaçu) todavía puede considerarse 

región de la Triple Frontera. En segundo lugar tomaré en cuenta también la 

concepción occidental -y de cierto modo superficial- sobre la educación intercultural 

bilingüe que es abordada como una modalidad que por bilingue entiende portugués-

español y por intercultural la identidad estado-nación brasileña-argentina. 

Sobre lo anterior, la única modalidad de Escuela Intercultural Bilingüe en Foz 

do Iguaçu está materializada en la Escola Municipal Adele Zanotto Scalco que nació 

como plan piloto en 2007 y apoyado posteriormente por la Universidad Federal de la 

Integración Latinoamericana - UNILA. La dinámica mediante la que opera es un 

intercambio bisemanal entre docentes argentinos que imparten clases en español y 
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docentes brasileños en portugues que repiten la dinámica en la Escuela #2 de Puerto 

Iguazú.  

Sin embargo, en este intercambio de docentes no existe ninguna forma de 

vitalización de la cultura y lengua guaraní en la Escola Municipal Adele Zanotto 

Scalco por lo cual aunque en el nombre tenga como modalidad oficial la “educación 

intercultural bilingüe” este caso puede ser pensado como una propuesta práctica de 

la modalidad originalmente indígena aplicada en contextos occidentales como en las 

ciudades de frontera o lugares de alta inmigración internacional, por lo tanto aunque 

el proyecto sea válido y suficientemente interesante a nivel pedagógico intercultural, 

de ninguna forma garantiza el derecho al pueblo guaraní a la educación coherente a 

su cosmovisión. 

Del otro lado del Río Paraná, en Ciudad del Este la primera afirmación clave 

sobre el estado de los derechos a la Educación Intercultural Bilingüe es que sí, sí hay 

indígenas guaraníes habitantes de la ciudad. Según el Atlas de Comunidades 

Indígenas de Paraguay del año 2002 se contabilizan sólo en Ciudad del Este 146 

indígenas guaraníes, siendo que 98 de estos se ubican en el sector de “microcentro”. 

Ahora bien tomando en cuenta toda la región metropolitana que conforma la Triple 

Frontera del lado paraguayo, es decir contando Hernandarias, Presidente Franco y 

Minga Guazú existían un total de 1678 guaraníes (Atlas de las Comunidades 

Indígenas de Paraguay, 2002, p.548) 

De las comunidades indígenas de la zona metropolitana de Ciudad del Este, 

solamente hay una escuela que llega al Tercer ciclo de la educación básica, todas 

las demás se limitan a los ciclos mínimos (Censo de Comunidades de los Pueblos 

Indígenas, 2012, p.52) Aún así ninguna de ellas llega a ser realmente “escuela 

indígena” bajo la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe 

La única escuela con características cercanas a la educación indígena, es la 

escuela en condiciones precarias de la comunidad Maka Onobio Tacachi, construida 

por una iglesia extranjera y que solo cuenta con un profesor indígena. El resto de 

comunidades guaraníes de Ciudad del Este deben conformarse con escuelas de la 

modalidad tradicionales, eso es especialmente importante pues en un contexto 



 

959 

 

urbano y de constante ecocidio, la lengua y la cultura guaraní son mucho más frágiles 

sin una escuela que vigorice sus saberes ancestrales. 

Focalizandonos en Puerto Iguazú, a nivel de educación intercultural bilingüe 

podemos registrar tres proyectos educativos que responden a las necesidades 

educativas de la población guaraní. Es importantísimo resaltar que las tres escuelas 

interculturales están dentro de los Tekohas, una de ellas en el Tekoha Jasy Porã, y 

las otras dos en el Tekoha Fortín Mbororé; además del proyecto paralelo con Foz do 

Iguacu de la Escuela Intercultural Bilingüe de Frontera #2 

En el año 2006, por Resolución N°614/06 el Consejo General de la provincia 

de Misiones, resuelve crear la Escuela Intercultural Bilingüe N°2 en la Escuela N°164 

del barrio Villa Nueva de la ciudad de Puerto Iguazú. De acuerdo a la Resolución 

N°1087/07 se establece como modalidad de trabajo el intercambio de docentes 

argentinos y brasileños, realizando un cruce semanal entre las escuelas hermanas 

de cada localidad (Foz do Iguaçu - Puerto Iguazú), el mismo establece el reglamento 

de funcionamiento de las Escuelas Interculturales Bilingües de Frontera. Sin embargo 

es importante destacar que la Escuela #2 no es equivalentemente  igual a la Escola 

Adele Zanotto Scalco de Foz do Iguaçu que se limita a una modalidad español-

portugues; pues desde 2009 la Escuela Intercultural Bilingüe #2 trabaja una 

modalidad en donde los estudiantes pueden escoger entre guaraní o portugués como 

segundas lenguas, eso garantiza el derecho a los guaraníes de Puerto Iguazú a una 

educación bilingüe en su lengua y que respete su forma de entender la vida. 

Pero dejando de lado la Escuela Intercultural Bilingüe de Frontera #2 -que no 

es escuela indígena y sigue el paradigma educativo tradicional- a unos kilómetros del 

centro se encuentra la Escuela Intercultural Bilingüe Jasy Porã #941 que representa 

por excelencia el modelo de educación coherente con la cosmovisión guaraní. Otro 

carácter excepcional a nivel de la Triple Frontera que se encuentra en el Tekoha Jasy 

Porã es el proyecto de alfabetización para adultos tanto en guaraní como en español 

llamado Plan Bi Alfa Mbyá Guaraní. 

En el Tekoha Fortín Mbororé (que poblacionalmente hablando representa el 

10% de todo el pueblo guaraní de Misiones) existen dos unidades educativas 

interculturales bilingües, una de primaria y otra de secundaria. La escuela primaria 
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es la primera de Misiones -existe desde la década de 1980- mientras que la 

secundaria se creó en 2013 tras la demanda de los niños que salían de la primaria 

sin tener una escuela secundaria donde continuar con una educación intercultural y 

con la lengua guaraní, ellas son la Escuela Intercultural Bilingüe #807 y el Bachillerato 

Orientado Provincial Tekoha Fortín Mbororé. 

Comparando los contextos de la Triple Frontera Brasil, Paraguay, Argentina 

en sus respectivas regiones se puede apreciar el impacto que tienen las fronteras 

nacionales en la garantización al derecho a la educación intercultural bilingüe, las 

diferencias son abismales, teniendo nula incorporación de esta modalidad en Foz do 

Iguacu, un proyecto parcial pero difuso en Ciudad del Este, y valiosos proyectos 

ejemplares en Puerto Iguazú; todo ello en un rango pequeño donde convergen tres 

realidades estatales diferentes a nivel tanto constitucional como legal y sociológico. 

Partiendo de ello, la “Triple Frontera Guaraní” demuestra que las fronteras de 

los Estado-Nación son potenciales espacios para la vulneración de los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas, especialmente los derechos a la educación 

intercultural y lingüísticamente coherente. Un pueblo atravesado por una o más 

fronteras se enfrenta a una realidad desventajosa, el despojo de la tierra y la falta de 

reconocimiento son la constante que impide el acceso a otros derechos, tal como 

sucede en el margen brasileño y paraguayo de la Triple Frontera. 

Dentro del análisis del rol de las legislaciones comparadas se puede afirmar 

que estas tienen un impacto importante en el estado de los derechos a la educación, 

a nivel estatal Brasil es el país con menos avances significativos en materia de 

legislación para la educación indígena e intercultural comparado con Paraguay y 

Argentina, y eso se refleja directamente en Foz do Iguaçu con su ausencia de 

escuelas interculturales, tekohas o comunidades guaraníes. 

Sin embargo las legislaciones no son determinantes en el estado real de los 

derechos a la educación intercultural en la Triple Frontera, a nivel comparativo 

Paraguay es el país con una mejor legislación en esa materia, el país cuenta con 

proyectos y programas para la educación intercultural bilingüe más avanzados que 

Argentina o Brasil, no obstante la praxis en Ciudad del Este es prácticamente nula y 

el estado en general de los derechos colectivos guaraníes están en una situación 
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crítica. Argentina por su parte, a nivel jurídico-político no ha conquistado avances 

como los de Paraguay sin embargo pragmáticamente hablando Puerto Iguazú es un 

modelo incluso continental en derechos a la educación intercultural. 

Un punto clave en el estado de los derechos a la educación intercultural 

bilingüe en la Triple Frontera es el acceso a la tierra y la relación humano-naturaleza 

siendo este el elemento más importante, incluso más que las legislaciones y las 

políticas públicas -que se quedan cortas cuando no hay un espacio para vivir la 

cultura (tekohas)-. A pesar de las limitaciones jurídicas y legales en Argentina, la 

preservación natural de la región norte de Misiones es el factor diferencial en el caso 

de estudio; pues desarrollar una vida guaraní en conexión con la tierra permite que 

los Tekohas autogestionen sus propios proyectos educativos en donde la enseñanza 

no sólo sea bilingüe sino realmente intercultural donde la ecopedagogía guaraní 

dialogue con la pedagogía tradicional occidental. 

Como he demostrado en el caso particular de estudio, las fronteras son puntos 

críticos de vulneración de derechos colectivos de los pueblos indígenas pues el 

acceso a estos derechos depende variables como la legislación del país en el que se 

encuentren, el reconocimiento público, el imaginario social y las dinámicas de 

mercado en el territorio fronterizo. Para construir territorios fronterizos con pleno 

reconocimiento de derechos colectivos debemos comprender al pueblo indígena 

transnacionalizado como el actor protagonista del proceso, quienes debe dirigir un 

diálogo internacional entre los Estados y paradiplomático entre las autoridades 

locales de frontera para que les sean reconocidos los mismos derechos en ambos 

lados de la frontera de los Estados-Nación. 
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O PROCESSO EDUCACIONAL E MUDANÇAS NA TRANSIÇÃO DO REGIME 

CIVIL/MILITAR PARA A REDEMOCRATIZAÇÃO NO BRASIL, ARGENTINA E 

PARAGUAI 

 

Eliseu Santana342 

 

Resumo: 
O presente artigo é parte da Dissertação de Mestrado, com o título: POLÍTICA 
PÚBLICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA COMPARADA: o impacto da transição 
democrática na política pública de educação básica Brasil, Argentina e Paraguai, no 
período de 1980 a 1999. Que tem por objetivo analisar a Política educacional, no 
Brasil, Argentina e Paraguai, bem como, e quais foram as políticas implementada na 
redemocratização, com o fim das ditaduras nos países analisados. Através da 
educação básica o sujeito caminha ruma à emancipação, não meramente em sua 
formação profissional, mas antes de tudo, em formação para a cidadania. Partindo-se 
do pressuposto que seria basilar nas construções de nossas democracias, em seus 
avanços e na própria defesa do regime democrático. Este trabalho visa contribuir com 
o debate sobre educação e democracia em três países do Mercosul. De maneira 
detida, busca-se a articulação entre distintos condicionantes como o regime político e 
políticas públicas educacionais, no caso, as experiências nos processos de 
redemocratização. Ao analisar a reforma educativa da década de noventa, constata-
se que ela ocorre num período de efervescência social, política e econômica vivida no 
país e no mundo, ou seja, ocorreu em meio à reestruturação do capital nas décadas 
de 1980 e 1990, marcada pelo contexto de políticas neoliberais, de globalização da 
economia, de expansão do capital financeiro, no Brasil, Argentina e Paraguai. 
Portanto, à reforma educacional estava relacionada as exigências de órgãos 
internacionais, através de convênios assinado com estas instituições que determinava 
metas a serem cumpridas pelos signatários dos acordos.  
 

Palavras-chave: Democracia, Educação, Ditaduras no Cone Sul. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A finalidade da pesquisa é compreender o real impacto da redemocratização 

para a educação nos três países estudados, a saber: Argentina, Brasil e Paraguai, a 

partir de uma análise de seus sistemas políticos. Para isto, pretende-se comparar o 

marco legal educacional, em diferentes dimensões para avaliar de que forma a 

educação, em regimes que passam por processos de transição democrática, tem 

contribuído na formação e emancipação do sujeito, parte inerente à construção de 
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culturas políticas democráticas e fortalecedoras de regimes, de fato, igualitários e 

libertários.  

 Ao analisar a questão educacional no contexto histórico nos três países, 

partiremos de referenciais históricos nacionais que são objeto dessa pesquisa, 

estudando a legislação pertinente, e, com maior ênfase, autores que tratam da 

influência dos organismos internacionais e das reformas políticas e educacionais que 

foram implementadas na década de 90, como, FRIGOTTO (1995), GENTILI (1995 e 

2001), (1994), SAVIANI (2001), FREIRE, Paulo ALMADA, M, dentre outros 

mencionados nas referências bibliográficas. 

 No que diz respeito ao marco legal, destaca-se que a análise documental 

tomará alguns documentos como base. Tais como: LDB- Lei de Diretriz e Base da 

Educação Brasileira, Lei. Nº 4.024, de 29 de dezembro de 1961, Lei. Nº 5692, de 11 

de agosto de 1971 e Lei. Nº Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, LEY N° 26.206 

LEY de Educación Nacional da Argentina e LEY Nº 1264/98 General de Educación do 

Paraguai. 

           Contudo, nos países analisados, é preciso avançar consideravelmente quanto 

ao acesso e à qualidade do ensino. Os Estados teriam de criar condições para a 

ampliação do número de vagas na rede pública para atenderem a totalidade da 

demanda por educação, reduzindo assimetrias entre regiões, sem o mínimo de 

estrutura ou nenhuma presença do Estado no que se refere à educação básica. 

Entender e analisar até que ponto o Estado é dirigido pelos interesses 

mercadológicos, em função de distintos projetos políticos em disputa, foram objetos 

observados e debatidos, ao longo deste trabalho.  

Por fim, serão avaliados quais os impactos da redemocratização no sistema 

de ensino, nos casos analisados e quais foram às políticas referentes à Educação 

brasileira, argentina e paraguaia no âmbito do Mercosul, objetivando-se compreender 

a dimensão de acordos e cooperações entre os países.     

 

A TRANSIÇÃO DO REGIME CIVIL/MILITAR PARA A REDEMOCRATIZAÇÃO NO 

BRASIL, ARGENTINA E PARAGUAI.  
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As ditaduras civis militares implantadas na América Latina a partir da década 

de 1960 até o final da década de 1980 marcaram profundamente os processos 

democráticos nos países analisados. A forma como os projetos autoritários foram 

postos em prática no Brasil, Argentina e Paraguai, bem como sua condução e seu 

derrocamento, explicam muitos aspectos dos alcances e dos limites da nossa 

democracia. Perceber as continuidades e as rupturas com as estruturas dos regimes 

autoritários é essencial para determinar o caráter das novas democracias. 

O processo de ruptura com o regime que se seguiu após o ciclo de autoritarismo 

que assolou a América Latina, teve início com a redemocratização da Argentina, 

(1983), Brasil (1985) e Paraguai (1989). Com o fim das ditaduras na década de 1980, 

as transições democráticas produziram uma onda de otimismo a respeito do futuro da 

democracia. 

Nesse sentido, a pesquisa se propõe a analisar os processos de 

redemocratização e, quais foram as políticas públicas para a educação básica no 

Brasil, Argentina e Paraguai, ocorridos nas últimas duas décadas do século XX, 

depois das suas últimas experiências autoritárias.  

Com o objetivo de compreender o conceito de transição, conforme alguns 

autores delimitam o intervalo que se estende entre um regime político e outro, de um 

lado, o início da dissolução do regime autoritário, e de outro, o estabelecimento de 

alguma forma de democracia, ou o retorno de algum tipo de opressão, ou ainda o 

surgimento de uma alternativa revolucionária. No período de transição as regras do 

jogo não estão definidas:  

 
 
A liberalização é caracterizada como o processo para definir e ampliar 
direitos, que protejam indivíduos e grupos sociais contra atos arbitrários ou 
ilegais cometidos pelo Estado ou por terceiros. Seus resultados determinam 
o alcance e a extensão do processo de transição. E a democratização é 
alcançada quando se restabelece a cidadania, quando as normas e os 
procedimentos dessa são bem aplicados às instituições políticas antes 
regidas por princípios ditatoriais, ou ampliadas de modo a incluir indivíduos, 
abarcar problemas e instituições, que antes não gozavam de tais direitos 
(O’DONNELL; SCHMITTER, 1988, p.19-23).  

 
 

Segundo O’Donnell (1988), “a transição estaria completa quando fosse 

estabelecido um governo democrático”. A partir desse momento se iniciaria a 
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consolidação, a qual se estende desde o início do regime democrático, até o momento 

em que desapareceria o perigo do retorno ao autoritarismo. O caminho para a 

transição democrática implica modificações, a nível macro, mudanças dos limites e 

regras do jogo político; mudanças nos aspectos da luta política e, dos atores que 

participam dela e, mudança nos padrões de comportamento dos atores políticos e 

sociais.  

A redemocratização brasileira foi caracterizada como transições por consenso, 

por terem sido processos lentos e graduais condicionados pelos militares. Já na 

Argentina foram transições por colapso, porque os militares não puderam impor 

condições aos civis, nem encontraram tempo e estímulos necessários para cooperar 

e fazer acordos.  

No Brasil, o processo de transição democrática inicia-se, com o avanço e 

pressão das instituições organizada no país, após a assinatura do decreto de Anistia 

no qual foi permitido o retornos de intelectuais e políticos que tiveram seu exílio 

forçado pelo regime militar, a partir da instituição do AI-5 em 1968, pelo então 

presidente Costa e Silva, que fecha o congresso e força a aposentadoria compulsória 

de vários professores. 

É importante ressaltar o caráter conservador do processo de transição da 

política brasileira e a forma como a elite e os militares definiram. Obviamente, não se 

pode descartar o papel das pressões populares na luta pela redemocratização do país 

e das propostas alternativas para a construção de um novo ciclo político. O projeto 

para as Diretas Já, do deputado Dante Oliveira, por exemplo, que exigia eleições 

direitas para presidente em 1985, mobilizou grandes comícios em diversas capitais do 

país e contou com a presença massiva da população. A proposta que acabou sendo 

derrotada no Congresso, contou também com as críticas da oposição que negociava 

o fim da ditadura.  

 
 

O Brasil retorna à democracia depois de 21 anos de autoritarismo e via 
eleições indiretas. Tancredo Neves morre antes de assumir o cargo, o qual 
acaba sendo ocupado pelo seu vice José Sarney, que fazia parte da base 
aliada que defendia a ditadura. Tancredo Neves e seus partidários falavam 
da necessidade de um pacto social, sob a mediação do governo, entre 
empresários e trabalhadores. Esse pacto, mesmo que informal e impreciso 
se baseava em três pontos: “1) restabelecimento da democracia, que 
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interessava a todos; 2) moderada distribuição de renda, que interessa aos 
trabalhadores; 3) aceitação, por todos, do sistema capitalista, que interessava 
à burguesia” (BRESSER-PEREIRA, 1985, p.195).  
 

   

Ao analisar-se a interpretação de Bresser-Pereira, parece afirmativo dizer que 

devido às características de nossa transição, não houve exatamente um pacto político.  

A abertura brasileira foi um processo político conservador, controlado pela burguesia 

e pelos militares e contou com a conservação de fortes traços de autoritarismo pela 

sociedade civil. Foi uma transição pelo alto, que eliminou os setores de esquerda de 

sua discussão e manteve restrito a um pequeno grupo, condições pelas quais seria 

realizada a transição.    

A questão dos direitos humanos, diferentemente da Argentina, foi outro ponto 

mal trabalhado na redemocratização, que era constantemente atacado pela grande 

mídia que passou a identificá-la como causa para defender bandido. A Igreja Católica 

que havia puxado a campanha pelos direitos humanos, era uma das instituições mais 

agredidas e identificada como cúmplice da impunidade e da delinquência. Já na 

Argentina, os meios de comunicação atuaram como ressonância de todas as vozes 

oposicionistas, marcando a fogo a confrontação entre regime e sociedade. 

No Paraguai os militares continuaram no poder por um longo tempo. Quase 

meio século havia se passado desde que o Partido Colorado recuperara plenamente 

o governo no golpe de Estado (1954), sob a liderança do General Alfredo Stroessner, 

que, por sua vez, terminou sendo derrubado por outro golpe de Estado, dessa vez 

chefiado pelo general Andrés Rodríguez, em 3 de fevereiro de 1989. Foi o início de 

um processo de transição à democracia que já durava trinta e cinco anos, e durante o 

qual o Estado oligárquico dependente foi legitimado por sucessivas eleições.  

Os conceitos de transição e consolidação democrática são os que mais trazem 

divergências entre os autores, justamente por serem processos recentes e que ainda 

podem estar em gestação. A Argentina lidou melhor com seu passado repressivo, 

tentando fundar uma nova perspectiva de sociedade, não autoritária, punindo os 

torturadores e resolvendo, pelo menos em parte, as violações dos direitos humanos. 

Já o Brasil, ao contrário manteve muitas das bases da estrutura autoritária do Estado, 

não foram resolvidos os problemas dos direitos humanos e nenhum dos militares foi 

punido pelos seus crimes.  

http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/s/stroessner-alfredo
http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/r/rodriguez-andres


 

968 

 

Nesse sentido, o presidente Menem vai distribuir uma série de indultos para 

militares processados pelas violações dos direitos humanos e, para civis processados 

por ações guerrilheiras. O fim dos julgamentos e o discurso do consenso vão efetivar 

várias medidas de esquecimento e relegar os direitos humanos a um lugar marginal. 

Essa situação começa a se modificar com o governo Kirchner, quando as questões 

do Terrorismo de Estado e as violações dos direitos humanos passam a ter uma nova 

centralidade e políticas de memória passam a ser desenvolvidas pelo Estado.  

 
 
A Argentina passou por diferentes ondas de políticas de punição e de 
esquecimento, após sua redemocratização. Ao mesmo tempo em que 
Alfonsín levava adiante o julgamento de alguns militares, necessário, 
segundo ele, para a consolidação da democracia no país, tentava limitar o 
alcance desses, para não se indispor demasiadamente com as Forças 
Armadas. As Leis de Obediência Devida e de Ponto Final foram tentativas de 
frear os processos de punição aos militares e dar por virada essa página da 
história argentina. De forma mais incisiva, Menem ao assumir a presidência, 
em 1990, inicia um Projeto de Pacificação Nacional “que implicaba dejar atrás 
el pasado para poder encarar las medidas que le permitieran al país 
desplegar todas sus potencialidades en el futuro” (LVOVICH; BISQUERT, 
2008, p.50).  
 
 

No Brasil não se conseguiu tocar no cerne da questão dos direitos humanos no 

que se refere à punição dos militares e o fim da Lei da Anistia, porém algumas medidas 

de reparação às vítimas foram tomadas, principalmente na questão econômica e a 

tentativa de dar respostas às famílias dos desaparecidos, efetivando buscas aos seus 

restos mortais. São ações contínuas no Estado brasileiro, desde o governo de 

Fernando Henrique Cardoso, pelas leis “Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos Políticos” (1995) e “Comissão de Anistia” (2002); e mais recentemente 

no governo de Dilma Rousseff pela “Comissão Nacional da Verdade”.  

Na Argentina, pelo contrário, houve uma importante ruptura com as estruturas 

autoritárias, no entanto, as diferentes posturas dos presidentes democráticos, frente 

às forças armadas e as políticas de memória, revelam que não existe um consenso 

sobre como a questão deve ser tratada pelo Estado e que perduram eixos autoritários 

que não foram totalmente rompidos. 

O processo de redemocratização no Paraguai se diferenciou do que ocorreu no 

Brasil e Argentina, pois teve esse a ditadura mais longa da América Latina. Isso 

significa que, ao longo do período transicional, os processos eleitorais facilitaram as 
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mudanças políticas no partido do Estado o Partido Colorado, mas a guinada 

democrática não modificou as bases estruturais do Estado oligárquico dependente. 

 

O SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO NA REDEMOCRATIZAÇÃO.  

 

Assim, como os demais países da América Latina, ou melhor, do mundo 

capitalista como um todo, o Brasil refletiria inovações impenetradas no seu ideal de 

nação, com o surgimento de novas tecnologias, necessidade de expandir 

economicamente e construir uma sociedade com características, a partir de modelos 

internacionais. Sob tal reflexão é que se construiu a partir da década de 1980, uma 

educação para todos; uma educação que deveria ser construída a fim de atender às 

demandas do mercado, direcionada para a formação de professores e preparar 

pessoas capazes de operar as novas tecnologias. Por isso, é que foram ampliadas no 

Brasil as reformas educacionais, com a finalidade de atender e garantir as exigências 

de um mundo sofisticado em que a melhor maneira de sobreviver é a partir da 

exploração da força de trabalho humano. Conforme, RICCI, 2003: 

 
 
A década de 80 do século passado marcou uma vaga de reformas 
educacionais em todo o mundo. Inicialmente, em virtude da pujança 
econômica dos países do leste asiático e de significativo investimento na 
educação de sua população, os projetos voltados para a formação de 
profissionais mais qualificados para criar e operar com tecnologias 
sofisticadas ganharam a atenção de inúmeros artigos e ensaios. O vínculo 
entre novas exigências profissionais e projetos educacionais ganharia 
projeção em diversas proposições internacionais. (RICCI, 2003, p. 92).  

 
 

O país se submeteu à implementação de modelos voltados às exigências de 

organismos internacionais que investiam recursos financeiros, principalmente nas 

economias emergentes e, em troca, cobravam resultados baseados em formatos 

fixados por eles. Os organismos de forças exteriores influenciaram as reformas 

educacionais na pós-ditadura, como a redemocratização do ensino brasileiro, mesmo 

ferindo os princípios da então aprovada Constituição Federal de 1988, elaborada de 

forma participativa, sob o agrupamento dos diversos grupos sociais, organismos como 
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Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, os quais se infiltraram no 

sistema educacional brasileiro. 

A desarticulação da família está envolvida com as novas exigências do 

mercado de trabalho. As mudanças no mercado mudariam a composição das famílias 

originais, pois os pais precisam passar mais tempo no trabalho, sobrando menos 

espaço para cuidar dos filhos e os educarem. Coube então à escola esse papel, no 

entanto, os professores e a própria estrutura escolar não se encontravam preparados 

para essas mudanças. Ao ambiente escolar, ficou delegada à função de discutir 

assuntos que diziam respeito à família. É nesse sentido que a escola se obrigou a 

elaborar projetos que além do educacional, também atendesse a essa demanda 

social.   

  A política defendida pela Constituição Federal de 1988, ampla e generalizada 

encontraria as deficiências da aplicabilidade na divergência com modelos neoliberais 

de educação infiltrados no país, durante o processo de redemocratização, com o 

suporte das agências financeiras internacionais tais como: o BIRD (Banco Mundial), 

BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), FMI (Fundo Monetário 

Internacional) e as organizações para o desenvolvimento da educação da ONU 

(Organização das Nações Unidas - UNESCO e UNICEF).  

As reformas educacionais que se seguiam estariam emaranhadas de 

concepções liberais propostas pelo Banco Mundial. Essa liberalização propunha uma 

abertura das fronteiras nacionais e a educação seria o meio de disseminar essa 

concepção, em países periféricos como é o caso do Brasil.  

 

OS GOVERNOS DEMOCRÁTICOS DA DÉCADA DE 1990 E QUAL A SUA 

RELEVÂNCIA EDUCACIONAL. 

 

Os anos de 1990 surgiam como a década da educação, o espírito de reforma 

estava no ar, seguindo tendências mundiais. Nesse mesmo ano, ocorre a 

“Conferência Mundial sobre Educação para Todos”, realizada em Jomtien, Tailândia, 

de 05 a 09 de março. No evento foi inaugurado um projeto educacional mundial 

financiado por agentes financeiros internacionais como a Unesco e Unicef, ambas da 
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Organização das Nações Unidas, que teria como principal objetivo a “satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem”.  

A Conferência em que 155 países estiveram presentes e entre eles o Brasil, foi 

um dos mais cobrados em realizar ações que diminuísse sua taxa de analfabetismo. 

Já que figurava entre uma das maiores, conforme aponta tabela abaixo: 

 
 

Tabela: 7 – Taxa de Analfabetismo por Faixa Etária – Brasil e Regiões Geográficas –1991/2000. 

Regiões Geográficas e Faixa Etária  1991 1996* 2000 

Brasil    

15 anos ou mais 20,1 14,9 13,6 

15 a 19 anos 12,1 6,2 5,0 

20 a 24 anos 12,2 7,3 6,7 

25 a 29 anos 12,7 8,4 8,0 

30 a 39 anos 15,3 10,5 10,2 

40 a 49 anos 23,8 15,9 13,9 

50 anos ou mais 38,3 31,9 29,4 

Fonte: IBGE: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. A educação no 
Brasil na década de 90: 1991-2000 / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira. – Brasília: Inep/MEC, 2003. 

 
 

Conforme a tabela acima fica evidente como a questão do analfabetismo no 

Brasil, era urgente e necessária a criação de um programa educacional que fosse 

capaz de erradicar, e ao mesmo tempo em que possibilitasse às pessoas que não 

tiveram educação na idade certa, voltar aos bancos das escolas, bem como em outras 

instituições, sejam elas filantrópicas ou privadas e, se alfabetizassem ou que tivessem 

os primeiros contatos com o alfabeto e que ao final fossem capazes de ler e 

interpretar, bem como realizar no mínimo as quatro operações matemáticas.  

A indicação para Ministro de Educação do governo FHC, Paulo Renato de 

Souza, não foi por acaso, uma vez que o mesmo esteve oito anos à frente do 

Ministério e, que já teria em seu currículo o histórico de Consultor do Banco Mundial 

(BIRD), fato esse que elucida ainda mais o porquê da educação brasileira seguir tão 

fielmente às exigências do mercado mundial. Estando a educação em crise pela falta 

de políticas públicas que satisfizessem as exigências da sociedade, uma das 

estratégias do governo, foi introduzir em alguns estados a educação à distância pela 

compra de pacotes do “Telecurso 2000” da Rede Globo de Televisão. Essa estratégia 

barateava os custos da educação básica, colocando a educação como mercadoria, 

na relação custo versus qualidade. 
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O Brasil, como um país signatário entre os com maiores taxas de analfabetismo 

do mundo, foi obrigado implantar ações e, a desenvolver ações para impulsionar as 

políticas educacionais ao longo da década, não apenas na escola, mas também na 

família, na comunidade, nos meios de comunicação, com o monitoramento de um 

fórum consultivo coordenado pela Unesco. 

No início da década, também deu início a discussão sobre a nova LDB- Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que somente floresceria seis anos depois, 

substituindo a LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1964, aquela 

inicialmente formulada pelo educador Darcy Ribeiro, mas que em síntese não se 

manteve como originalmente, se previu, discussão essa que será retomada 

futuramente.  

O período histórico que compreende os mandatos do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2001) como objeto de aprofundamento dessa revisão teórica 

é perceptível à construção de arquétipos educacionais ortodoxos e neoliberais. Como 

indica:  

 
 
Trata-se de um governo que conduziu as diferentes políticas de forma 
associada e subordinada aos organismos internacionais, gestores da 
mundialização do capital e dentro da ortodoxia da cartilha do credo neoliberal, 
cujo núcleo central é a ideia do livre mercado e da irreversibilidade de suas 
leis. (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 103).  
 
 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso construiu um governo de centro-

direita, seguindo doutrinas internacionais para tornar o Brasil seguro para o capital 

estrangeiro, adotando o culto ao neoliberalismo econômico, para isso, então foram 

realizadas reformas políticas, econômicas e educacionais que estruturassem o país.  

Seguindo a política neoliberal da descentralização, desregulamentação, estas 

seriam a reforma previdenciária e a reforma do Estado, a fim de inibir as leis naturais 

de mercado e para isso utilizar as normas legislativas e autonomia. Com a 

descentralização e a autonomia os agentes poderiam competir e disputar no mercado, 

a venda de seus serviços e produtos. 

 FRIGOTTO, (2003), apresenta outra política adotada por FHC, constituía-se 

na abertura para a privatização de bens do Estado, em que concretizasse a visão de 
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“máximo de mercado e mínimo de Estado”, demonstrando assim a abertura fiscal de 

pensamento neoliberal que seu governo desempenharia. 

 É importante ressaltar qual a relevância que a educação básica teve no 

governo Fernando Henrique Cardoso, um modelo de educação desenvolvimentista, 

neotecnicista, que conformasse as teorias das grandes financiadoras internacionais, 

o que pese entender que de alguma forma o modelo brasileiro de educação indicado 

na Constituição Federal de 1988, não serviria como modelo, a fim de atender as 

normas e que pudessem abranger as exigências do mercado mundial. Conforme 

afirma: 

 
 
É o governo Cardoso que pela primeira vez em nossa história republicana, 
transforma o ideário empresarial e mercantil de educação escolar em política 
unidimensional do estado. Dilui-se, dessa forma o sentido de público e o 
estado passa a ter dominantemente uma função privada. Passamos assim, 
no campo da educação no Brasil, das leis do arbítrio da ditadura civil-militar 
para a ditadura da ideologia do mercado. (FRIGOTTO, 2003, p. 107). 
 
 

 O que se elencou no Brasil, durante o espaço de poder de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) foi um processo de programas e ações a fim de frear a crise da 

educação, pois os agentes internacionais pressionavam por resultados e o país 

respondia com a implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica; Saeb, o Exame Nacional do Ensino Médio; Enem, Exame Nacional de 

Avaliação de Cursos (Provão). Todos esses sistemas serviram e ainda são utilizados 

para avaliar a qualidade da educação nas diversas modalidades.  

Na tentativa de melhorar a educação, o governo tenta criar projetos com a 

inciativa privada, como sendo o salvador da pátria educadora no país, de modo a tirar 

da gestão a responsabilidade pela educação pública. Os programas de investimento 

da educação básica no Brasil implementaram o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), mesmo criado em 1968, ficou a partir de então com a 

responsabilidade de angariar recursos e distribuir, através de assistência aos estados 

e municípios. A maior parte destes era oriunda do Salário Educação (SE), contribuição 

obrigatória de empresas privadas para a educação dos funcionários. O FNDE no 

governo de (FHC) ficou com a incumbência de assistir os programas criados como o 

PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar que tem como objetivo:  
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Garantir pelo menos uma refeição diária nos dias letivos. Cada alimentação 
deve oferecer 350 quilocalorias e 9 gramas de proteínas, ou seja, 15% das 
necessidades diárias de proteínas. Para isso, o custo é de 0,13 reais para 
crianças do ensino fundamental e de 0,06 reais para a pré-escola e para 
entidades filantrópicas. (LIBÂNEO, 2007, p. 186).  
 

 

Os programas criados e toda a rede de incentivos à educação não favoreceu 

em síntese a efetiva melhora na qualidade da educação brasileira. Um fator 

preponderante foi à falta de recursos suficientes as outras modalidades de ensino 

como a Educação Infantil, o Ensino Médio e Técnico que em maior parte esteve sob 

a gerência dos Estados, além da Educação Especial e a de Jovens e Adultos.  

No sentido de querer melhorar a educação básica, o governo de FHC cria os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) com intuito de organizar os níveis 

escolares da educação brasileira, feito por educadores internacionais, sendo esse um 

dos marcos das reformas educacionais brasileira, demonstrando os Parâmetros como 

modelo, adotada por FHC, com o apoio incondicional do Ministro da educação Paulo 

Renato de Souza.  

As reformas durante os seis primeiros anos da década de 90 culminaram na 

aprovação pelo Congresso Nacional da Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira em substituição da LDBEN de 1964, formulada desde o início da 

década de 90 por educadores imbuídos do sentimento de redemocratização que se 

infiltrava no país desde o fim do regime militar. Todavia, as mudanças propostas pelos 

educadores socialistas, não foram atendidas pelo governo FHC, em virtude de não 

atenderem às necessidades econômicas de sua política de desfragmentação e 

desestatização da nação.   

Mesmo que na LDB em seu artigo 87, §1º obrigava a criação de um Plano 

Nacional para a Educação um ano após a vigência da Lei, o governo FHC não 

conseguiu construir o plano em tempo hábil.  

A educação é uma área que deverá contar com diferenças de tratamento em 

relação ao passado próximo e distante. Pensar a educação como uma ação relevante 

na transformação da realidade econômica e social do povo brasileiro, é pensar numa 

escola do tamanho do Brasil. 
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ARGENTINA UM PROCESSO DE LUTA PELA REDEMOCRATIZAÇÃO 

 

O processo de redemocratização na Argentina se deu em virtude de um 

colapso na política de estado, que contou com duas crises essenciais e levaram a 

desestruturação do regime autoritário: a derrota na Guerra das Malvinas, que 

contribuiu para aumentar a crise econômica. A transição que durou 18 meses, vai 

desde a rendição na Guerra das Malvinas até as eleições democráticas de 1983.  

A questão política da Argentina, depois do último golpe militar de 1976 a 1983, 

foi considerada como a maior e mais terrível ditadura na América-latina, em virtude 

dos métodos de terror que foram aplicados pelo regime contra a população de modo 

geral.   

A guerra das Malvinas patrocinada pelos militares como sendo a salvação do 

regime que já se encontrava em descrédito junto à boa parte da população, foi na 

verdade a deixa para as manifestações contra a guerra e o regime, sendo o fim da 

guerra e, também do regime autoritário.  

Para o governo ditatorial, o grande mal da sociedade estava associado ao setor 

industrial e sua importância na economia Argentina, por isso, deveria ser eliminada, 

sendo o setor industrial o principal responsável pela criação da Argentina populista e, 

pela subversão operária e social. Assim, o Estado ditatorial aplicou como modelo uma 

política de desmonte da estrutura econômico social, constituído ao longo de várias 

décadas. 

Com a realização das eleições livres, teve o vencedor nessa disputa o líder da 

União Cívica Radical, Raúl Alfonsín, que derrotou o candidato peronista Ítalo Luder, 

tido por muitos como o favorito para vencer o pleito. Nesta disputa, Alfonsín foi o 

candidato que melhor soube interpretar a aspiração democrática que anos de 

autoritarismo militar e violência política deixaram na sociedade Argentina. Sua 

principal bandeira de campanha foi a questão dos Direitos Humanos, da construção 

de uma democracia estável e a necessidade da recuperação econômica, 

principalmente no tocante a retomada dos benefícios de um estado de bem-estar-
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social, com a valorização e aumento do salário mínimo, bem como investimentos em 

educação e saúde.  

Desde o início de seu governo o presidente descartou a possibilidade de 

qualquer política de acordos e, adotou uma postura de confrontação para com os 

militares. Ao assumir a presidência Alfonsín ordenou o julgamento das três primeiras 

juntas militares por violações dos direitos humanos, implicando na condenação 

histórica dos militares e da ditadura na América Latina, conforme explica NAVARRO, 

2007:  

 
 
Esse seria um paso fundamental para hacer de 1983 un punto de quiebre y 
un nuevo comienzo en la história argentina contemporânea, en ruptura con 
esa última dictadura militar pero también con el largo período de inestabilidad, 
crísis cíclicas y decadencia institucional que se prolongara por décadas e 
impidiera el enraizamento de la democracia en el país. (NAVARRO, 2007, p. 
153).    
 
 

Conforme relatório apresentado pelo CONADEP, em relação aos 

desaparecidos durante o regime ditatorial, a versão ora apresentada pelos militares 

não condizia com a verdade dos fatos. O objetivo do Governo era o de combater o 

terrorismo e acabar com a ameaça que colocaria em risco a soberania da Argentina, 

o uso da força era necessária para restaurar a liberdade e tornar o país uma nação 

livre daqueles que diziam serem terroristas perigosos ao país. 

Com o objetivo de resolver as questões referentes aos desaparecidos, durante 

o regime ditatorial argentino, o presidente eleito se vê obrigado a criar uma comissão 

com a finalidade de esclarecer os fatos, no tocante à questão que passa da ordem 

privada para uma questão de cunho social, a qual buscava dar respostas às muitas 

perguntas, até então não respondidas ou veladas. Como governo foi eleito 

democraticamente, ele precisava se posicionar no sentido de esclarecer o que de fato 

aconteceu. Ou seja, desvelar os fatos, cabendo ao Poder Executivo Nacional à criação 

de uma comissão que fosse isenta, com participação da sociedade civil e não uma 

comissão do poder executivo. Por isso, foi criado a partir do decreto 187 de 15 de 

dezembro de 1983, a Comissão Nacional sobre o desaparecimento de Pessoas, que 

tinha como principal objetivo: 
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Intervir ativamente no esclarecimento dos fatos relacionados com o 
desaparecimento de pessoas ocorrido no país, averiguando seu destino ou 
paradeiro, assim, como qualquer outra circunstância relacionada com sua 
localização. Recebendo denúncias e provas sobre fatos, para remetê-los a 
Justiça, quando delas surgissem o cometimento de delitos. A missão 
encomendada não aplicava a determinação de responsabilidades. A Justiça, 
receptora do material conseguido pela Comissão em suas investigações e 
procedimentos, seria a encarregada de delimitar responsabilidades, e decidir 
sobre os culpáveis, (NUNCA MAIS, 1984, P. 329). 
 
 

Para realização das atividades com a finalidade de avalizar a Comissão foi 

formada com pessoas que tinham notável reputação na defesa dos direitos humanos, 

dentro e fora do país. A comissão também contou com a participação de órgãos 

externos como as Nações Unidas e OEA, e outros organismos internacionais, no 

tocante aos desaparecidos na República Argentina, tendo sido eleito por unanimidade 

como presidente da comissão ERNESTO SÁBATO. 

 
 
Os primeiros passos dados por esta Comissão no marco das atribuições e 
finalidades precisas estabelecidas no Decreto Constitutivo incitaram a 
imediata resposta da população, em um formidável processo de 
reconstituição da memória coletiva (NUNCA MAIS, 1984, p.330). 
 
 

De acordo com alguns depoimentos dados à Comissão dos fatos ocorridos, 

durante o período de elaboração do relatório, por parentes e sobreviventes do regime 

ditatorial, foram formuladas 7.380 pastas com depoimentos de familiares e libertos 

dos Centros Clandestinos de Detenção. O Grupo de Sequestradores era chamado de 

patota e o código era “Luz Verde, ou Área Liberada”. Estas eram as senhas para que 

pudessem praticar todos os tipos de crimes e barbáries, além dos atos de terror contra 

quem os julgassem ser contra o Governo. Esses grupos eram o poder absoluto da 

nova ordem estabelecida no país. A seguir alguns depoimentos que foram prestados 

à Comissão: 

 
 
Em 10 de agosto de 1976, às 6 da tarde um grupo de militares, a mando do 
Tenente Flores, que andava em uma camioneta prendeu meu filho no 
Engenho Santa Lucia, na venda onde trabalhava.  Depois o trouxeram para 
casa, aí os ameaçaram, a mim e ao pai. Revistaram tudo. Depois se foram 
com meu filho, e não tivemos mais notícia dele. (Maria Angélica Batallán, 
província de Tucumán, Pasta Nº. 5794, mãe de Juan de Dios Gomes). 
(NUNCA MAIS, 1984, P, 10). 
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Adolfo T. Ocampo, (Pasta Nº 1104), relata do seguinte modo o sequestro de 

sua filha, Selma Julia Ocampo:  

 
 
As 2 da madrugada do dia 11 de agosto de 1976 penetram no edifício e 
derrubaram a porta do apartamento de minha filha e penetraram nele. Outros 
homens ficaram vigiando o apartamento. Este episódio foi presenciado do 
apartamento em frente pelo Capitão de Navio Guillermo Andrew que graças 
a um chamado telefônico, conseguiu que chegassem ao local, dois 
caminhões do Exército. Os dois grupos travaram um intenso tiroteio (ainda 
hoje se podem presenciar os impactos na fachada). O tiroteio cessou quando 
as forças recém-chegadas, e sob as ordens do citado Capitão, puderam ouvir 
os agressores gritarem: “TEMOS ZONA LIBERADA”; Em seguida retiram-se 
as forças, deixando os agressores agirem, os quais, depois de destruírem e 
roubarem levaram Selma e uma amiga, Inês Nocetti, ambas desaparecidas 
até esta data. (NUNCA MAIS, 1984, P. 11). 
 
 

No entanto, essa mudança nas consciências, também seria responsável pela 

formulação da “teoria dos dois demônios”, pela qual, a sociedade se enxergava vítima 

tanto da violência política da extrema direita como da violência da extrema esquerda. 

A suposta inocência perante esses “demônios” tentava tirar da sociedade a sua parte 

de responsabilidade frente à legitimação da ditadura e das tomadas golpistas de 

poder.  

No processo de redemocratização da Argentina, em comparação com ao 

brasileiro e paraguaio, não foi consensuado, pelo contrário, houve uma importante 

ruptura com as estruturas autoritárias.  

 

ARGENTINA: REDEMOCRATIZAÇÃO E EDUCAÇÃO UM PROCESSO DE 

RECONSTRUÇÃO. 

 

Com finalidade de melhorar a qualidade da educação básica a Argentina 

buscou fazer frente à incorporação de novos setores da população ao sistema 

educacional, Iniciou-se, no final da década de 1960, um processo de transferência das 

escolas federais para as jurisdições das províncias e da capital Buenos Aires, de 

acordo com uma lógica que era economicista, e tecnocrática, com preocupação com 

a qualidade da educação, de inspiração democrático-participativa. 
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 Em 1978, o governo federal se desfez de quase todos os estabelecimentos 

primários que mantinha, em torno de 6.700 escolas foram transferidas, embora sem 

os recursos financeiros adequados para a sua manutenção. Esse processo de 

descentralização, agora com alguma transferência de recursos, teve continuidade 

com a redemocratização do país, nos governos de Alfonsín e Menem. Tratava-se, 

praticamente, de uma reivindicação nacional. Assim, até 1992/94, o governo federal 

ainda mantinha “1,6% das matrículas do nível primário, 44,2% do nível secundário e 

32,5% do ensino superior.  

A Lei de Educação Nacional Lei nº 24.195, aprovada em 1993, no Governo 

Menem, que se caracterizou pela manutenção da linha descentralizadora na oferta 

dos serviços educacionais, ainda que reservando algum papel de relevância para o 

governo central, no que diz respeito à avaliação e ao financiamento. Essa, por sua 

vez, reforça a presença do governo federal e estabelece uma estrutura quase 

unificada do sistema educacional.  

Artículo 1º El derecho constitucional de enseñar y aprender queda regulado, 

para su ejercicio en todo el territorio argentino, por la presente ley que, sobre la base 

de principios, establece los objetivos de la educación en tanto bien social y 

responsabilidad común, instituye las normas referentes à la organización y unidad del 

Sistema Nacional de Educación, y señala el início y la dirección de su paulatina 

reconversión para la continua adecuación a las necesidades nacionales dentro de los 

procesos de integración. 

Art. 2º El Estado nacional tiene la responsabilidad principal e indelegable de 

fijar y controlar el cumplimiento de la política educativa, tendiente a conformar una 

sociedad argentina justa y autónoma, a la vez que integrada a la región, al continente 

y al mundo. 

Art. 3º El Estado nacional, las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires, garantizan el acceso a la educación en todos los ciclos, niveles y 

regímenes especiales, a toda la población, mediante la creación, sostenimiento, 

autorización y supervisión de los servicios necesarios, con la participación de la 

familia, la comunidad, sus organizaciones y la iniciativa privada. 
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Art. 4º Las acciones educativas son responsabilidad de la familia, como agente 

natural y primário de la educación, del Estado nacional como responsable principal, 

de las provincias, los municipios, la Iglesia Católica, las demás confesiones religiosas 

oficialmente reconocidas y las organizaciones sociales. 

É importante destacar que, a norma inscrita da nova lei de educação argentina: 

constitui nova competência do Ministério de Educação, Ciência e Tecnologia do país 

declarar a emergência educativa para proporcionar assistência extraordinária na 

jurisdição em que esteja em risco o direito à educação dos estudantes dos níveis de 

caráter obrigatório. 

 

PARAGUAI O PROCESSO DE REDEMOCRATIZAÇÃO: RUPTURA OU 

CONTINUAÇÃO. 

 

No Paraguai quase meio século havia se passado desde que o Partido 

Colorado recuperara plenamente o governo no golpe de Estado (1954), sob a 

liderança do General Alfredo Stroessner, que por sua vez, terminou sendo derrubado 

por outro golpe de Estado dessa vez chefiado pelo general Andrés Rodríguez em 

fevereiro de 1989. Foi o início de um processo de transição à democracia que já 

durava trinta e cinco anos e durante o qual o Estado oligárquico dependente foi 

legitimado por sucessivas eleições. 

A enorme força do sistema garantiu democraticamente o saque, a corrupção e 

a impunidade, sob a liderança colorada. No entanto, deve-se considerar que o modelo 

de acumulação primitiva permanente é praticamente insustentável nas condições 

atuais. Por esse motivo, o presidente, herdeiro do stronismo, é portador de grandes 

contradições. 

O movimento liderado por Alfredo Stroessner, general comandante das Forças 

Armadas, representando uma facção do Partido Colorado, que culminou com o golpe 

militar de 1954, foi determinante para expulsar do governo outro grupo representativo 

do mesmo partido, que se identificava como grupo democrático. Stroessner destituiu 

o presidente da República, Federico Chávez. 

http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/s/stroessner-alfredo
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Transformado em presidente pela vontade dos caudilhos do Partido Colorado, 

Stroessner colocou-se em uma posição estratégica para transformar uma quartelada 

efêmera no projeto de uma ditadura personificada. Ele governou autoritariamente o 

país por mais de trinta e cinco anos, até que outro golpe militar, em 3 de fevereiro de 

1989, que o tirou do poder. 

No Paraguai, o processo de redemocratização se dá por um golpe militar dentro 

do próprio regime autoritário do general Stroessner. Na madrugada de 3 de fevereiro 

de 1989, representando as Forças Armadas, o general Andrés Rodríguez destituiu 

pela força seu líder e presidente. Stroessner encontrou asilo no Brasil e Rodríguez 

assumiu a presidência provisória até a realização de eleições. Em sua proclamação 

ao país, o líder militar justificou o golpe nos seguintes termos: 

 
 
“Queridos compatriotas, apreciados camaradas de las Fuerzas Armadas: 
Hermos salido de nuestros cuarteles en defensa de la dignidade y el honor 
de Fuerzas Armadas, por la unificación plena y total del coloradismo en el 
Gobierno, por la iniciación de la democratización del Paraguay; por el respeto 
a los Derechos humanos; por la defensa de nuestra religión cristiana, católica, 
apostólica y romana. Eso es lo que yo le estoy ofreciendo con el sacrifício del 
soldado paraguayo a nuetro querido, valiente y noble pueblo paraguayo. Y 
esperoque los camaradas de las Fuerzas Armadas me acompañen en estas 
circunstâncias, porque estamos defendiendo una causa noble y justa que 
redundará en benefício de nuestro heroico y noble pueblo paraguayo.”  

 
 

REFORMA EDUCACIONAL PARAGUAIA E A REDEMOCRATIZAÇÃO, AVANÇO E 

RUPTURAS 

 

O Paraguai estabeleceu na Lei Geral da Educação a vinculação de pelo menos 

20% do orçamento geral dos gastos nacionais com a educação. Esses recursos 

destinam-se à manutenção das estruturas nacionais de coordenação e regulação do 

setor educacional Ministério da Educação e Cultura, o Conselho Nacional de 

Educação e Cultura, manutenção e funcionamento dos estabelecimentos de ensino, 

subvenções a instituições privadas e expansão da infraestrutura educacional. Além 

disso, a legislação prevê aporte de recursos orçamentários dos governos 

subnacionais para financiamento dos serviços educacionais descentralizados. 

Com a reforma do sistema educacional Paraguaio de 1994, percebem-se diante 

do contexto da década de 1990, que a educação adquire grande relevância e se 
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constitui em um dos eixos principais de esperança para a democracia, fato refletido 

na Constituição de 1992. A Constituição Nacional estabelece o direito de toda à 

pessoa à educação integral e permanente e explicitamente elimina todos os 

conteúdos educativos que podem ter caráter discriminatório. Propõe a erradicação do 

analfabetismo e a capacitação para o trabalho como objetivos permanentes do 

sistema educativo. Também, estabelece a obrigatoriedade e gratuidade da educação 

escolar básica (EEB) e assinala que o Estado promoverá o ensino médio, técnico, 

agropecuário, industrial e superior (PLAN NACIONAL DE EDUCACÍON 2024, pag. 

33). 

A capacitação dos professores é prevista também no Paraguai, por meio da Lei 

Geral da Educação (LGE), que:  

Artículo 132. El Ministerio de Educación y Cultura estabelecerá programas 

permanentes de actualización, especialización y perfeccionamiento profesional de los 

educadores. 

Com objetivo de melhorar a qualificação profissional dos educadores o MEC 

paraguaio estabeleceu um Sistema Nacional de Atualização Docente (Sinad), 

mediante o qual se oferecia um pacote de capacitação e atualização. O sistema 

começou a operar em 1994, quando foi criada uma unidade técnica de atualização 

docente, encarregada de planejar, executar, supervisionar e avaliar as ações 

realizadas em coordenação com as unidades pedagógicas departamentais. 

Atualmente, o MEC mantém uma política de formação docente com dois eixos de 

programas. O primeiro deles, a Formação Docente Contínua em Serviço, abrange 

programas de profissionalização, especialização, habilitação pedagógica e 

capacitação dos docentes. O segundo eixo é voltado para a formação docente 

destinada à atuação nos diferentes níveis (inicial educação básica nos três ciclos e 

educação média). 

Em 1998, foi sancionada e promulgada a Lei Geral da Educação Nº 1264, onde 

se formaliza as mudanças do processo de reforma educativa dentro do sistema 

educacional nacional. Esta estabelece os princípios gerais para a educação pública e 

privada do Paraguai e outorga à educação um lugar prioritário para a consolidação da 

democracia, a diminuição das desigualdades e a abertura de novas oportunidades 
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para todas e todos os habitantes do país, com o objetivo de regulamentar os 

princípios, os fins, a gestão, organização, estrutura do sistema educativo nacional, a 

educação geral, a educação especial, o sistema escolar e suas modalidades. É 

importante ressaltar que, a reforma educacional de 1994 é um ponto de referência 

para compreender o sistema educativo do Paraguai, pois ela é um marco definidor 

das diretrizes e bases da educação paraguaia desde então. 

Cabe mencionar alguns materiais elaborados, os quais contribuem para uma 

melhor compreensão da Reforma de 1994. Aqui podemos destacar a Conferência de 

Jomtien realizada na Tailândia de 5 a 9 de março de 1990. Este evento foi organizado 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura (UNESCO) e 

resultou no documento intitulado: Declaração Mundial sobre Educação para Todos.   

No documento Reforma Educativa Compromisso de todos (CARE, 1992) 

define‐se como um processo permanente, participativo e aberto. Este documento 

compromete todas as esferas da gestão oficial, as instituições e grupos sociais desde 

a família, o Município e o Estado. Se expressa neste documento, sobretudo um 

sistema educativo que envolve e compromete todos ao processo de mudança 

proposto. Com efeito, os principais apontamentos do documento direcionam‐se para:  

a) a transformação da estrutura administrativa do MEC; b) fortalecimento do sistema 

de seleção e promoção de pessoal; c) a descentralização como condizente a 

democratização e a maior eficiência da gestão educativa (JICA, 2004, p.34). 

O Paraguai também previu na Lei nº 1.264 (Lei Geral de Educação) a existência 

de sistemas de avaliação, desde 1995. O sistema de avaliação de rendimento escolar, 

o Sistema Nacional de Avaliação do Processo Educativo (Snepe), que desde a sua 

criação (em 1995) realiza a aferição do rendimento acadêmico dos distintos níveis da 

educação escolar básica (EEB) e da média. 

O sistema educativo do Paraguai, vigente a partir da Reforma Educativa de 

1994, estabelece modalidades diferentes de ensino (geral, especial e outras). A 

educação formal se estrutura em três níveis: o primeiro compreende a educação inicial 

(até os 5 anos de idade) e a educação escolar básica (dos 6 aos 14 anos); o segundo 

nível, a educação média (para egressos da escola primária); e o terceiro nível 

corresponde à educação superior. A educação escolar básica, gratuita e obrigatória, 
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tem nove anos de duração, dividida em três ciclos. A educação média tem duração de 

três anos, com um só ciclo, mas é inicialmente dividida em modalidades educativas 

diferenciadas. 

 O Paraguai é o único caso de um país bilíngue do mundo, entendido como 

tal em que a mesma população lida com dois idiomas. De acordo com o Censo de 

1992, o perfil lingüístico da população paraguaia, em relação ao uso de guarani e 

espanhol, era o seguinte: Guarani monolíngue 39,3% (69% localizado na área rural) 

Bilíngue de algum tipo 49,0% (24% localizado na zona rural) só fala apenas espanhol 

6.4% (RIVAROLA, 2000, p.20). 

A reforma curricular no Paraguai teve como eixo a implantação e o 

desenvolvimento de valores democráticos após o longo período ditatorial pelo qual o 

país passou. Por outro lado, e na convicção das fragilidades e baixa relevância do 

currículo em vigor durante a ditadura, os novos conteúdos propostos também 

priorizam o treinamento para o trabalho e a produção econômica, sem desconsiderar 

a importância do desenvolvimento de habilidades básicas e incorporação de 

conhecimento geral. Nesse sentido, aspectos como leitura, escrita e capacidade de 

resolver problemas são incluídos e, ao mesmo tempo, há ênfase no fortalecimento da 

capacidade de “aprender a aprender” (Rivarola, 2000, p. 23). Por outro lado, a 

educação bilíngue é introduzida. 

Com objetivo de melhorar os índices educacionais o governo criou o programa 

de distribuição de livros. Entre 1995 e 1999, 13 milhões de livros foram distribuídos 

para escolas públicas. Segundo Rivarola, existe uma opinião favorável entre 

professores, diretores de escolas e pais sobre esse programa e a incidência da 

disponibilidade de livros para melhorar a qualidade educacional. 

 
 
A introdução da educação bilíngue é outro elemento considerado significativo 
para melhorar a equidade. Embora se concentre em um pequeno número de 
escolas (200 no ano 2000), um estudo realizado pelo Centro Paraguaio de 
Estudos Sociológicos e citado por Rivarola mostra que crianças com 
escolaridade em guarani e que estudam espanhol como segunda língua têm 
rendimentos mais altos do que aqueles que estudam apenas em espanhol 
(RIVAROLA, 2000, p. 22). 
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No documento “El desafio educativo: Una propuesta para el diálogo sobre las 

oportunidades educativas en el Paraguay” (CARE, 1996), realiza‐se uma análise que 

permite compreender os motivos e a justificativa de uma reforma do sistema 

educacional paraguaio. Para alcançar tais objetivos propõem‐se as seguintes 

iniciativas: a) Promover a participação da sociedade paraguaia na construção de 

alternativas e estratégias de ação para o Plano de Reforma Educativa; b) Reforçar a 

integração social, reduzir a pobreza e promover a educação geral efetiva; c) 

Incrementar a produtividade do recurso humano em Geral; d) Diminuir os desajustes 

do mercado causados pelo Mercosul; e) “Favorecer a criatividade, a inovação e a 

iniciativa de autogestão” (JICA, 2004). 

A educação e seus índices de atendimento da educação paraguaia de 1972 a 

1998 e a taxa média de escolaridade manteve sua tendência sustentada no 

crescimento, como pode ser observado nos seguintes números:  

 
 
20,3% em 1972; 27% em 1980; 30,9% em 1985; 32,5% em 1990 e 45,7% em 
1998. No entanto, apesar de manter essa taxa de crescimento, a escolaridade 
média do país a coloca no grupo das mais baixas da América Latina. Segundo 
dados fornecidos pelo Banco Mundial, em 1988 a cobertura do ensino médio 
não excedia 25%, enquanto a escolaridade média desse nível na América 
Latina era de 58% naquele ano. (RIVAROLA, 2000, p.7). 
 
  

Para entender a organização e execução das reformas educacionais 

paraguaias se remete a apreender as mediações entre o global e o local, compreender 

como as recomendações dos projetos internacionais chegam às escolas e modificam 

discursos, práticas e relações em seu interior, influenciando a gestão e organização 

do trabalho docente. 

Nesse sentido, entende-se que a educação acompanha o processo histórico, 

as necessidades sociais, econômicas e políticas de seu tempo, como instrumento 

para formar pessoas e ou instituições que as circunstâncias exigem, respondendo, em 

grande medida, às demandas da sociedade, em consonância com os distintos 

processos de desenvolvimento social e suas contradições. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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A educação brasileira no pós-redemocratização sempre esteve a serviço não 

da emancipação dos educandos, mas sim, para atender às demandas do capital. As 

transformações educacionais ocorridas ao longo da história da educação brasileira, 

nos períodos analisados, estão associadas às alterações da política econômica, ou 

melhor, às mudanças econômicas ocorridas, fizeram com que a educação progredisse 

ou retroagisse, na sua missão de formar indivíduos para o mundo do trabalho.  

Como se pôde perceber nesse estudo, a inserção do país em pacotes 

econômicos internacionais ocasionou a desnacionalização da educação, o país 

remodelou os objetivos educacionais, seguindo por caminhos pré-determinados, 

muitas vezes, ou melhor, na maioria delas impostos por uma política estrangeira.  

Por outro lado, o ideal de globalização que florescia alavancava para uma 

educação também mundializada com objetivos técnicos e que valorizava a educação 

profissional. Esse era o desejo das instituições financeiras nacionais e internacionais, 

formar uma nação pronta para as necessidades do mercado capitalista, aproveitando-

se das capacidades de uma nação com força de trabalho tão abrangente e pouco 

instruída e despolitizada.  

   A reforma educacional está relacionada às exigências de órgãos internacionais, 

através de convênios assinados com estas instituições que determinavam metas a 

serem cumpridas pelos signatários dos acordos.     

Ao se analisar a reforma educativa da década de noventa, constata-se que ela 

ocorre num período de efervescência social, política e econômica vivida no país e no 

mundo, ou seja, ocorreu em meio à reestruturação do capital nas décadas de 1980 e 

1990, marcada pelo contexto de políticas neoliberais, de globalização da economia, 

de expansão do capital financeiro e de revoluções tecnológicas e informacionais, que 

incidiram, sobretudo, no Brasil, Argentina e Paraguai. 

No processo de redemocratização foram desenvolvidas várias experiências 

coerentes com os novos currículos e com a nova concepção educacional, visando 

impulsionar a autonomia das escolas, a sua capacidade de gestão financeira e a 

democratização da gestão escolar. Vale citar, a título de exemplo: no Brasil o Ensino 

médio Inovador, a educação integral do ensino fundamental, beneficiando mais os 

alunos de baixa renda; parcialmente implantado, a gestão escolar participativa, 
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eleição de diretores; a organização de instâncias colegiadas para administrar recursos 

financeiros. 

Nos países analisados, durante a década de 1990, observou-se o incremento 

do gasto em educação e do gasto por aluno, em um contexto de significativo aumento 

da matrícula, em que pesem as políticas de ajuste estrutural vigentes no período. Não 

obstante, os países ainda investem menos por aluno do que os países desenvolvidos 

e emergentes, devido à alegação de escassez de recursos, já que os governantes 

veem a educação como custo, numa visão puramente de cunho capitalista e não como 

investimento que propiciará à pesquisa científica e com isso beneficiar o 

desenvolvimento dos países. 
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AS DIRETRIZES CURRICULARES DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO EM 

ÁREAS DE FRONTEIRAS: O CASO DO BRASIL E PARAGUAI 

 
Tânia Marta Moreira de Abreu343 

Mauro José Ferreira Cury344 

 
Resumo: 
Este estudo é resultado da dissertação de mestrado que percorreu pelos territórios 
transfronteiriços entre o Brasil e o Paraguai a estudar o conteúdo dos Cursos de 
Administração da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus 
de Foz do Iguaçu e da Universidad Nacional del Este (UNE), campus de Ciudad del 
Este e extensão de Santa Rita. Toma-se como objeto de análise as diretrizes 
curriculares dos referidos cursos. Elege-se a pesquisa documental e a pesquisa 
bibliográfica para fazer a análise comparativa dos conteúdos curriculares. O objetivo 
é analisar comparativamente os Cursos de Administração em sua essência e sua 
visão educacional nesta fronteira do Brasil e do Paraguai. A metodologia aplicada foi 
análise empírica, descritiva e documental apontando modelos sobre os Projetos 
Políticos Pedagógicos - PPP’s, embasados nas Normas das Diretrizes Curriculares 
Nacionais - DCN’s do Curso de Administração do Brasil e do Paraguai a Agencia 
Nacional de Evalidación y Acreditación de la Educacion Superior (ANEAES) 
embasados nas Normas dos Conselhos Nacionais de Educação Superior (CONES) 
do Curso de Administração. Os resultados da pesquisa indicam que há mais 
similaridades dos cursos do que diferença. Pode-se concluir que existe mais 
proximidades do que distanciamento e que estes currículos seja um viés e facilitador 
de integração de dois territórios que para a educação estes territórios seja só uma 
linha imaginaria e que aconteça parcerias de forma registrada e real. 
 
Palavras-chave: Cursos de Administração; Diretrizes Curriculares; Fronteiras 

 
INTRODUÇÃO  

 

Este estudo permeia a geografia na espacialidade referente às aproximações 

do Brasil e do Paraguai na conurbação345 internacional de Foz do Iguaçu, Brasil e as 

 
343 graduação em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2006), 
Especialização em Gestão Organizacional e Mestrado em Sociedade Cultura e Fronteira - Unioeste 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2018). Professora nas disciplinas de Empreendedorismo , 
Gestão Organizacional e Micro e Pequenas Empresas na Faculdade UNIFOZ. 
344 Pós Doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Paraná (2013), Pós Doutorado em Turismo 
e Patrimônio Cultural pela Universitat de Barcelona (2015). Professor Assistente - nível A da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - Campus de Foz do Iguaçu. Docente dos Programas de 
Mestrado e Doutorado em Sociedade, Cultura e Fronteiras - UNIOESTE, Campus de Foz do Iguaçu. 
345 A expansão urbana de uma cidade gera um processo de aglomeração, por uma integração física. 
No caso da TF, embora que separadas pelo rio Paraná fronteira do Brasil e Paraguai e pelo Rio Iguaçu, 
Brasil e Argentina as cidades e de Foz do Iguaçu - Brasil, Ciudad Del Este, Puerto Presidente Franco, 
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cidades paraguaias de Ciudad del Este, Puerto Franco, Minga Guazú, Hernandárias. 

É possível estabelecer esta pesquisa de cunho transfronteiriço com uma cidade que 

vive a fronteira e pela fronteira. O objetivo do artigo é analisar comparativamente os 

Cursos de Administração em sua essência e sua visão educacional nesta fronteira do 

Brasil e do Paraguai. Durante o processo de pesquisa a UNE tem um significativo 

número de estudantes brasiguaios no Curso de Administração na cidade de Santa 

Rita, o que amplia possibilidades de estudos e territorialidades entre estes países. A 

figura 1 ilustra a localização das Universidades, objeto deste artigo. 

 
 

 
Figura 1- Localização das Universidades UNE E UNIOESTE na TF 
Fonte: Google Maps-2017 
 
 

O estudo se justifica pelas lacunas não somente no processo de ensino 

e aprendizagem na formação do profissional do curso de graduação em Administração 

nas territorialidades transfronteiriças de Foz do Iguaçu e Ciudad Del Este, mas na 

possibilidade integracionista de currículos que venham a contribuir para os povos que 

vivem na fronteira e pela fronteira. 

 
Minga-Guaçu e Hernandárias no Paraguai; e Puerto Iguazú na Argentina; perfazem uma conurbação 
física e funcional internacional destas cidades.  
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Todas as abordagens metodológicas utilizadas neste estudo perpassa pelo 

método qualitativo, que para Creswell (2010, p. 206), é “a investigação qualitativa 

emprega diferentes concepções filosóficas; estratégias de pesquisa; e métodos de 

coleta, análise e interpretação de dados”.  

A pesquisa também se embasa na análise empírica e documental que 

se justifica por ser um hábito conservador que aponta modelos das normas analisadas 

no corpo deste trabalho. O propósito é perceber avanços ou retrocessos desta 

perspectiva educacional, com uma possível ótica para as relações transfronteiriças na 

área educacional superior na fronteira. 

Para contextualizar a área urbana no Paraguai, Ciudad Del Este, e no 

Brasil, Foz do Iguaçu foi realizada pesquisa nestas Universidades com leitura sobre 

as urbanidades com viés territorial sobre as relações geográficas, históricas e sociais 

estabelecidas envolvendo as questões políticas e econômicas na atualidade, sem 

desconsiderar os eventos formadores do passado, que compõem a centralidade do 

território em questão. 

Finalizando aborda-se as Diretrizes Curricular de cada País, leis que são 

necessária para a existência do curso superior seja ela nacional ou internacional. 

Estas leis são apenas um recorte para demonstrar a necessidade de analise 

curricular. 

 

APRESENTAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DOS CURSOS DE 

ADMINISTRAÇÃO BRASIL E PARAGUAI 

 

A priori enfocam-se as DCN’s do Brasil e a seguir as diretrizes do 

CONES. As DCN’s atuais no Brasil é definida de forma ampla, de modo a contemplar 

a diversidade de projetos pedagógicos dos cursos existentes e futuros. A flexibilidade 

como parâmetro das IES possibilita que se formulem projetos pedagógicos próprios, 

permitindo ajustá-los ao seu contexto e vocação regionais. 

O curso de graduação em Administração Pública deverá contemplar, em 

seus PPP’s e na sua organização curricular, conteúdos que revelem em uma 

perspectiva histórica e contextualizada, compromisso com os valores públicos e o 
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desenvolvimento nacional, assim como com a redução das desigualdades e o 

reconhecimento dos desafios derivados da diversidade regional e cultural. 

Nesta Diretriz são valorizados os conteúdos de formação básica e os de 

formação profissional que deverão incluir aqueles sobre governos e políticas públicas 

comparadas, metodologias abrangendo estudos quantitativos e qualitativos, e 

especialidades complementares oferecendo ao formando a opção de aprofundar-se 

por meio de estudos de caráter transversal e interdisciplinar. 

As DCN’s e as PPP’s dos Cursos de Graduação em Administração, 

Bacharelado no Brasil teve uma última Resolução CNE/CES Nº. 1/2004 que foi 

homologada pelo Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação câmara 

de educação superior resolução Nº 1 do dia 13 de janeiro de 2014 que Institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Administração Pública, 

bacharelado, e dá outras providências. Este, é um recorte do documento original do 

MEC (2014). 

As PPP’s do curso deverão conter, pelo menos, os seguintes elementos 

estruturais:  

a) objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; 

b) condições objetivas de DCN’s do Curso de Graduação em Administração, 

Bacharelado estabelecem que oferta a vocação do curso; 

c) cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 

d) formas de realização da interdisciplinaridade. 

No estudo da resolução do Paraguai houve uma mudança nas leis do 

Conselho Nacional de Educação Superior (CONES) no ano de 2017, embora não 

publicadas, esta pesquisa segue esta resolução de 2013, a qual se fez vigente no 

período da coleta de dados. 

A lei que preconiza as diretrizes do ensino da educação superior no 

Paraguai rege pelo poder legislativo da lei N° 4.995/2013 da educação superior e o 

Congresso Nacional do Paraguai que foi sancionada pelo Conselho Nacional de 

Educação Superior que são instituições integracionista que vem por objetivo. 
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É sabido que a educação superior como parte do sistema educacional, 

define os tipos de instituições que integram, estabelecem suas normativas e os 

mecanismos que assegurem a qualidade e a pertinência dos serviços que prestam as 

instituições que o conformam, incluindo a investigação (CONES, 2013). 

O funcionamento do Conselho Nacional de Educação Superior está 

contigo no art 9° da Lei Nº4.995 (CONES, 2013). São obrigações básicas do conselho: 

a) Velar por son funciones del Consejo Nacional de educação superior. Propor 

as políticas para el desarrollo e funcionamiento de educación superior, de 

com os planos de desenvolvimento nacional;  

b) Dictaminar sobre la creación y clausura de universidades e Institutos 

Superiores. Los dictámenes de creación de universidades y de los Institutos 

Superiores tendrán carácter vinculante ante el Congreso Nacional; y deberán 

fundarse en el informe técnico proporcionado pela Agencia Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES); 

c) Elaborar planos y propuestas acerca de las necesidades y fuentes de 

financiación de educación superior.  

O CONES e ANEAES do Paraguai se equiparem as DCN’s e PPP do 

Brasil, são leis que habilitam o desenvolvimento da articulação curricular das carreiras 

e titulações de nível superiores para o acesso às carreiras de graduação dos Institutos 

Superiores e das Universidades, é um documento que rege para áreas de sua 

formação acadêmica. Estas leis têm muitas similaridades de um País para o outro e o 

que demonstra que a diferença é referente às alterações e modificações nestes 

documentos, o que promove são as leis do Brasil que são mais modificadas que as 

do Paraguai. 

No item a seguir aborda-se o que é relevante para o desenvolvimento do 

ensino superior nas Universidades de Fronteiras, especificamente nos Cursos de 

Administração da UNIOESTE e da UNE. 

 
AS DIRETRIZES QUE REGULAMENTA OS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS 

UNIVERSIDADES UNIOESTE E UNE  

 



 

995 

 

As leis indicadas nesta seção são referentes a legislação do ensino superior 

em Administração da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – 

campus de Foz do Iguaçu e Universidad Nacional Del Este – UNE – Ciudad Del Este. 

Segue as Diretrizes do Brasil: 

A situação Legal e o reconhecimento renovado e aprovado pelo decreto – Nº 

5.215 Diário Oficial do Estado - 05/10/2016. Neste decreto preconiza-se o que cada 

curso necessita para seu desenvolvimento. Referente às DCN’s descritas 

anteriormente apontam as diretrizes para o ensino de cada graduação e os PPP’s da 

universidade. Estes dois documentos é a base para o desenvolvimento do curriculum 

pleno em todos os cursos e, em especial o curso de graduação em administração. 

As Diretrizes de Ensino de Graduação em Administração estão contidas 

na resolução Nº 138/2014 CEPE UNIOESTE (2014). Este é apenas um recorte das 

resoluções que são linhas norteadoras de decisões, ações e procedimentos, 

derivados da missão e dos objetivos institucionais. Compreendem princípios e 

finalidades a serem observados na organização e desenvolvimento pedagógico dos 

cursos de graduação.  

Art. 1º As Diretrizes do Ensino de Graduação da UNIOESTE são linhas orientadoras 

de decisões, ações e procedimentos, derivadas da missão e dos objetivos 

institucionais, e compreendem princípios e finalidades a serem observados na 

organização e desenvolvimento pedagógico dos cursos de graduação. 

Art. 4º Os cursos de graduação da UNIOESTE são organizados considerando as 

Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, 

as normas do Conselho Estadual de Educação do Paraná, o Regimento Geral da 

UNIOESTE, as Diretrizes do Ensino de Graduação da UNIOESTE e outras normas 

legais. 

Neste mesmo contexto segue um recorte do Projeto Político-Pedagógico 

da Resolução Nº 102/2016-CEPE, UNIOESTE (2016). 

Art. 1º O Projeto Politico-Pedagógico – PPP deve contemplar habilidades de 

apreensão, compreensão, análise e transformação do conhecimento e da realidade, 

considerando dimensões: 

http://www.unioeste.br/servicos/arqvirtual/arquivos/1382014-CEPE.pdf
http://www.unioeste.br/servicos/arqvirtual/arquivos/1022016-CEPE.pdf
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IV – estrutura curricular, currículo pleno com desdobramentos das áreas/matérias em 

disciplinas, sendo composto de: formação geral, formação diferenciada, atividades 

acadêmicas complementares e, quando exigido, trabalho de conclusão de curso e 

estágio supervisionado. 

A natureza e a organização do Curso de Administração da UNIOESTE 

de Foz do Iguaçu são expressas por meio do seu projeto pedagógico, abrangendo, 

entre outros, o perfil do formando, as competências e as habilidades. Assim como, os 

componentes curriculares, a imersão profissional ou em pesquisa, as atividades 

complementares, o sistema de avaliação, o projeto de iniciação científica, além do 

regime acadêmico de oferta.  

Segue a apresentação das diretrizes curriculares dos cursos de 

graduação em administração da Univerdade Nacional Del Este (UNE). 

As leis do Ensino Superior do Paraguai se equiparam as diretrizes do 

Ensino Superior do Brasil, referindo-se à abertura de uma Universidade e os 

documentos que são necessários para tal funcionamento dos cursos de graduação 

em Administração. 

Neste trabalho, o que for referente a recorte de leis optou-se por 

continuar preservando o documento original, neste caso o Espanhol. 

Este é un modelo nacional de grado para acreditación y para evaluación 

diagnostica un articulo é un recorte da lei Nº 250/93 de Educación Superior poder 

Legislativo el Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley titulo i de 

l marco y las instituciones de la Educación Superior ANEAES (2013). 

Artículo 25.-Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por Ley: 

a Propuesta del Poder Ejecutivo o de entidades privadas o mixtas. El Congreso 

autorizará el funcionamiento de las mismas, previo dictamen favorable y fundado del 

Consejo Nacional de Educación Superior, el cual tendrá carácter vinculante, conforme 

lo establecido en el Artículo 9°, Inc. c) de la presente Ley.  

Artículo 26.- La solicitud de creación de una universidad deberá estar acompañada 

por los siguientes documentos: Esta lei se equipare ao projeto político pedagógico da 

Unioeste – Campus de Foz do Iguaçu. 
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a) Estatutos que regirán el funcionamiento de la entidad, garantizando una 

organización y funcionamiento adecuados al mejor desempeño de las funciones 

educativas que le corresponden.  

No capítulo a seguir apresenta-se a análise comparativa dos cursos de 

graduação em administração das duas universidade da Tríplice Fronteira. 

 

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIOESTE E UNE 

 

A análise comparativa e documental em termos gerais consiste em uma 

série de operações que visam estudar, analisar e comparar um ou vários documentos 

para descobrir as circunstancias sociais e econômicas com as quais podem estar 

relacionadas. Existem, todavia semelhanças e diferenças importantes entre ambas às 

análises (RICHARDSON, 1999). 

Chegado a este ponto a pesquisa se destaca pela importância da análise 

comparativa como forma de maior compreensão dos assuntos abordados. A 

metodologia da exposição de ideias, visando à melhoria de soluções – neste caso da 

integração transfronteiriça entre os Cursos de Administração é facilitada por este 

método. No quadro 1 visualiza-se as disciplinas iguais e ou semelhantes entre os 

cursos. Já no quadro 2 expõem-se as disciplinas diferentes, que, somente uma 

universidade ofertam. Assim, durante esta pesquisa foram analisados os currículos 

das universidades em foco. Observa-se após esta pesquisa que, entretanto, na 

UNIOESTE – campus de Foz do Iguaçu, o curriculum vem sendo modificado por mais 

de dez anos, enquanto que na UNE – campus de Ciudad Del Este estas modificações 

foram feitas duas vezes desde a abertura do curso no ano 1993, de acordo com os 

documentos pesquisados. 

Para facilitar esta análise aplica-se um parâmetro comparativo: 

considerando nos quadros as disciplinas similares perante os conteúdos das ementas, 

com os objetivos das disciplinas e os métodos de aplicabilidade. Foram considerados 

semelhantes àquelas que adequaram a uma carga horária próxima com um parâmetro 

de 75% superior a todos estes elementos. 
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O quadro 1 refere a comparação dos Currículos dos Cursos de 

Administração da UNIOESTE – campus de Foz do Iguaçu e UNE – campus de Ciudad 

Del Este em disciplinas iguais e ou similares, foram colocadas as disciplinas 

equiparadas para uma melhor leitura e compreensão; com a carga horária. 

 
 

DISCIPLINAS IGUAIS OU SIMILARES  

BRASIL - UNIOESTE PARAGUAI - UNE 

Disciplina C.H. Ano de 
oferta 

Disciplina C.H. Ano de 
oferta 

Teoria da Administração 136 1º  Teoría de  Administración 
I  

75 1º  

Administração Sistema de 
informação 

68 4º  Teoría de  Administración 
II 

100 2º 

Administração da produção 136 3º  Sistemas de 
Informaciones  

75 4º 

Administração de Recursos 
Humanos I  

68 2º  Administración de la 
Producción 

75 5º 

Administração de Recursos 
Humanos II 

68 3º Administración de 
Recursos Humanos I  

75 3º  

Filosofia e ética na 
empresa 

68 1º Administración de 
Recursos Humanos II 

100 4º 

Estatística Aplicada a 
Administração 

68 1º Ética profisional 75 5º 

Operações Financeiras 68 1º  Estadísticas 100 3º 

Adm. de custos 136 2º Matemática para 
administración I  

100  1º  

Contabilidade I 68 1º Matemática para 
administración II 

100 2º 

Contabilidade II 68 2º Contabilidad Financiera I  100 1º  

Administração Financeira e 
Orçamentária 

68 1º Contabilidad Financiera II 100 2º 

Métodos quantitativos 
aplicados a administração 

68 2º Administración Financeira 100 4º 

Economia I  68 1º  Microeconomía 100 1º 

Economia II 68 2º Macroeconomía 100 2º 

   Derecho privado 75 3º 

Instituições de direito 
público e privado 

68 1º Derecho del trabajo 75 5º  

Direito do trabalho 68 2º Derecho publico 75 6º 

Quadro 1- Comparativo dos Currículos da UNIOESTE – campus de Foz do Iguaçu e UNE – campus 
de Ciudad del Este. 
Fonte: Currículos dos Cursos de Administração da UNIOESTE e UNE – Adaptado 2020. 

 
 

O quadro 1 indica as disciplinas base voltadas para a área da Ciência 

Aplicadas e Ciências Exatas, são colocadas no mesmo contexto. São disciplinas 

ofertadas em anos diferentes, porem, são iguais e ou similares com mesmo contexto 
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de interpretação com ambas as Universidades. Continuando com o quadro 2 referido 

as disciplinas de oferta única. 

 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINAS COM OFERTA EM APENAS EM UMA UNIVERSIDADE (OFERTA ÚNICA) 

BRASIL - UNIOESTE PARAGUAI - UNE 

Disciplina C.H. Ano de 
oferta 

Disciplina C.H. Ano de 
oferta 

Administração de recursos 
materiais e patrimoniais 

136 3º Comercialización I 75 4º 

Processos gerenciais 68 4º Comercialización II 75 5º 

   Finanzas publicas 75 6º 

Gestão de projetos 68 4º Comercio exterior 75 5º 

Administração estratégica 68 4º Tributación 75 6º 

Gestão de qualidade 68 4º Mercado de capitales 100 6º 

   Organización y 
administración hotelera 

75 6º 

Optativa I 68 4º Administración de 
pequeñas empresas 

75 6º 

Optativa II  68 4º Comunicación oral y 
escrita 

68 1º 

Estágio supervisionado 250 3º Organización y método 100 3º 

Trabalho de conclusão de 
curso 

250 4º Contabilidad de gestión 75 3º 

   Régimento legal de 
empresas 

75 4º 

   Informatica 100 4º 

   Planejamiento a largo 
plazo y estúdios de 
factibilidad 

75 5º 

   Seminario de 
administración  

120 4º 

Quadro 2- Comparativo dos Currículos da UNIOESTE – campus de Foz do Iguaçu e UNE – campus 
de Ciudad del Este. 
Fonte: Currículos dos Cursos de Administração da UNIOESTE e UNE – Adaptado 2020. 
 
 

As disciplinas citadas no quadro 2 de oferta única oferecida por cada 

universidade, também está representada nos gráficos 1 e 2 na sequência. Na 

UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu são oito disciplinas diferentes e na UNE – 

Campus de Ciudad Del Este são quatorze disciplinas, estas diferenças só tem a 

acrescentar para aproximação dessas universidades. Considerando este dado 

relevante segue os gráficos de acordo com os quadros especificados anteriormente, 
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estes gráficos permitem melhor visualização dos quadros 1 e 2 e indica visão mais 

ampla das disciplinas ofertadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 1- Análise das disciplinas similares, diferentes e disciplina de oferta única da UNIOESTE – 
campus de Foz do Iguaçu e da UNE – campus de Ciudad Del Este. 
Fonte: Gráfico da análise das disciplinas da UNIOESTE e da UNE adaptado 2020. 

 
 

De acordo com o gráfico 1 da Unioeste, as disciplinas similares são de 

53%, disciplinas com oferta única é de 31% e as disciplinas diferentes, mas, com 

mesmo contexto são de 16%.  

 
 

 
Grafico 2 - Análise das disciplinas similares, diferentes e disciplina de oferta única da UNE – campus 
de Ciudad Del Este. 
Fonte: Gráfico da análise das disciplinas da UNIOESTE e da UNE adaptado  2020. 
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De acordo com o gráfico 2 da UNE, as disciplinas similares são de 49%, 

disciplinas com oferta única é de 40% e as disciplinas diferentes são de 11%.  

Ao analisar os gráficos 1 e 2 observam-se nas disciplinas similares uma 

porcentagem muito próxima, já nas disciplinas diferentes, mas com mesmo contexto 

também continua muito próximo e as disciplinas que somente uma universidade 

oferece que também está representada nos gráficos, ou seja, na UNIOESTE – 

Campus de Foz do Iguaçu são oito disciplinas diferentes e na UNE – Campus de 

Ciudad Del Este são quatorze disciplinas. Considerando este dado relevante, mas, 

levando em consideração que a UNE são dois anos a mais de diferença, mesmo 

assim, o quadro e o gráfico expõem análise mais profunda nestas disciplinas que 

somente uma universidade oferece, podendo refletir o que uma pode contribuir para 

a outra.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo principal e norteador deste estudo consistiu em realizar 

análise comparativa das diretrizes curriculares dos Cursos de Administração entre a 

UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu - Brasil e a UNE – campus de Ciudad Del 

Este e a extensão em Santa Rita - Paraguai, associada a sua realidade e visão 

educacional que estabelecem territorialidades educacionais e institucionais entre o 

Brasil e o Paraguai.  

Na análise comparativa dos currículos e da discussão dos resultados 

constatou-se que os Cursos de Administração tanto do Brasil – UNIOESTE – como 

do Paraguai – UNE – poderiam ser integrados e validados o que facilitaria e poderia 

agir de forma integrada, exercendo assim a verdadeira aproximação entre países de 

FRONTEIRAS como propõe suas normativas no setor educacional. 

Considera que estas duas universidades com uma legislação similar 

ainda não têm integração, mesmo que, as aproximações dos currículos permitiriam 

essa realidade.  

É conveniente afirmar que esta pesquisa teve sua relevância à medida 

que ressaltou o caráter integrativo na visão de suas territorialidades traçadas pelo 

Ensino Superior em Administração que estas fronteiras oferece hoje ao sistema 
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educacional e ao mesmo tempo apresentou para os educadores, pesquisadores, 

acadêmicos e pedagogos a necessidade de se romper com modelos tradicionais para 

o ensino no intento de aproximar universidades, professores e alunos.  

O estudo mostrou que existem de fato dificuldade, não somente no 

processo de ensino e de aprendizagem na formação do profissional do curso de 

graduação em Administração nas territorialidades transfronteiriças de Foz do Iguaçu 

e Ciudad Del Este, mas na possibilidade integracionista de currículos que venha a 

contribuir para os povos que vivem na fronteira e pela fronteira. 

Estas considerações perpassam pela questão da TF, já que ambos os 

cursos de Administração são geograficamente muito próximos, “separados pelo rio 

Paraná”. A análise curricular dos cursos, e dos saberes que norteiam os cursos de 

Administração além das disciplinas funcionais e gerenciais que apontam para este 

“além das fronteiras” como um procedimento holístico e interdisciplinar para incluir a 

cultura material e imaterial das comunidades locais, nacional e internacional, ou seja, 

um avanço na perspectiva local para o global. 

Repensar a proposta de integração compete a um exercício constante 

de buscar mecanismos políticos, sociais e econômicos e a todo o momento ter noções 

claras que na subjetividade leva estes territórios, não só no campo do ensino, mas 

nas distintas esferas que levam a visão, e construção das Diretrizes Curriculares 

Nacionais - DCN’s de cada Estado Nacional. 

A pesquisa identificou que há uma possibilidade institucional nestas 

territorialidades transfronteiriças principalmente quando se fala em formas de 

integrações que o que falta e a interferência e vontade politica entre os dois Países 

que as políticas do MEC do Brasil com as politicas Nacionais do Paraguai firmadas 

pela ANEAES, se dialogue e, que seja uma necessidade constante o diálogo. Que no 

Brasil para recebe alunos paraguaios é preciso haver uma ligação com 

reconhecimentos destes cursos entre estes países.  

O Brasil e o Paraguai exigem um exame de validação para que os cursos 

superiores sejam reconhecidos e o artigo indica que as DCN’s e os PPP juntamente 

com as diretrizes curriculares a aproximação destes cursos. Nestes existem 

disciplinas paralelas, similares e concomitantes expostas nos quadros e nos gráficos 
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comparativos de análise. Ficou patente que existe mais proximidades do que 

distanciamento e que estes currículos seja um viés e facilitador de integração de dois 

territórios que para a educação estes territórios seja só uma linha imaginaria e que 

aconteça parcerias de forma registrada e real. 
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