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APRESENTAÇÃO 

 
 

Nos últimos anos, constata-se uma ampliação do número de pesquisas em 
regiões de fronteira em todo mundo, onde 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. 
A forma de olhar estas matrizes e pensar suas relações é diversa. Acreditamos que 
uma das maneiras de aproximar os pesquisadores dos diferentes níveis de formação 
no entorno 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. 

Neste sentido, partindo do pressuposto que o curso de graduação em 
Ciências Sociais e os cursos de pós-graduação em "Ciências Sociais" e em 
"Sociedade, Cultura e Fronteiras", ambos sediados na UNIOESTE, possuem os 
estudos fronteiriços como um dos seus aspectos fundamentais, torna-se 
determinante a inserção da instituição e de sua comunidade acadêmica no interior 
deste debate. Assim, o II Colóquio Internacional “Dinâmicas de Fronteiras” retrata o 
amadurecimento do Laboratório de Pesquisa Fronteiras, Estado e Relações Sociais 
(LAFRONT). A primeira edição do evento 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 deste 
convênio, ocorreram situações de mobilidade docente e discente e a criação da 
Associação Internacional de Pesquisadores em Fronteiras, que teve seu primeiro 
encontro no Panamá (2015) e a segunda edição no México (2017). A previsão é de 
que o terceiro encontro ocorrá no Chile em 2019. Além disso, soma-se a publicação 
de um livro organizado conjuntamente com os pesquisadores mexicanos.  

No intuito de manter a mesma qualidade e os mesmos objetivos, a 
programação do II Colóquio Internacional Dinâmicas de Fronteiras conta, 
novamente, com importantes pesquisadores em suas áreas e abre, pela primeira 
vez, espaço para apresentação de pesquisas realizadas nas regiões de fronteira, o 
Anais ora apresentado sintetiza parte das discussões ocorridas no encontro. Para 
finalizar, lembramos que o primeiro e principal objetivo do evento é criar novas redes 
de pesquisa e fortalecer as já existentes. O segundo objetivo é possibilitar a 
construção de um painel sobre a produção acadêmica latino-americana sobre as 
regiões de fronteira. Por fim, o terceiro objetivo é abrir espaço para apresentação 
das pesquisas em andamento dos membros do LAFRONT e de outros 
pesquisadores interessados nas regiões fronteiriças, possibilitando o diálogo, a troca 
de experiências e uma maior qualificação nos estudos que estão sendo realizados. 
Enfim, o encontro tem como finalidade aproximar objetivos e mapear as 
possibilidades de trabalho conjunto. 
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HISTÓRIA, DIREITO E PROPRIEDADE: AS FRONTEIRAS POLÍTICAS DO 

IMPÉRIO DO BRASIL E SUA DISPUTA COM A REPÚBLICA DE COLÔMBIA 

 
Alan Dutra Cardoso1 

 
Resumo: O presente trabalho visa discorrer acerca dos embates políticos 
engendrados entre o Império do Brasil e os Estados Unidos de Colômbia na 
segunda metade do século XIX, especificadamente na virada das décadas de 
1860 e 1870. A partir dos enclaves característicos de uma disputa de decênios, 
analisaremos as contendas que envolvem o exame e a validade de 
documentos históricos, as interpretações no campo do direito e a noção de 
propriedade do Estado a partir da consolidação de seus domínios nas zonas de 
fronteira. Como fontes, desnudaremos a Memória histórica sobre o conflito 
produzido por Duarte da Ponte Ribeiro, Ministro plenipotenciário do Império em 
missões diplomáticas nas chamadas Repúblicas do Pacífico. Objetivamos, com 
essa discussão, inserir a problemática dos limites políticos dentro dos debates 
sobre a consolidação do Império brasileiro no Segundo Reinado, cujas bases 
também eram pautas na asseguração do amplo domínio de seu vasto território.  
 
Palavras-chave: Brasil Império, Estados Unidos de Colômbia, Fronteiras. 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 Mestrando em História Social no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 
Federal Fluminense. Pesquisador júnior do INCT – Proprietas: História Social das Propriedades 
e Direitos de Acesso. Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). E-mail: alandutra@id.uff.br.  

mailto:alandutra@id.uff.br
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MALFORMAÇÃO CONGÊNITA ASSOCIADA À EXPOSIÇÃO DE 

AGROTÓXICOS EM CASCAVEL ENTRE OS ANOS DE 2010 E 2015 

 
Alan Júnior dos Santos2

  

Karin Ane Fonseca Fredrich3
 

 
RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar a associação entre o uso de 
agrotóxicos e malformações congênitas (MC) no município de Cascavel entre 
os anos de 2010 e 2015 e suas principais formas de exposição. Estudo de 
caráter quantitativo, sociológico e ecológico utilizará primariamente dados do 
Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, Sistema Nacional de 
Informações Tóxico- Farmacológicas – SINITOX, Núcleo de Estudos, 
Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária – NERA e Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná - ADAPAR destacando dados sobre MC por nascidos 
vivos, como também formas de comercialização e distribuição, credenciamento 
e aplicação de agrotóxicos no Paraná, a exemplo do Glifosato e Atrazina que 
representam 34,87% das variedades de herbicidas utilizados em lavouras no 
Paraná. Estudos recentes demonstraram que as malformações congênitas 
podem estar relacionadas diretamente com a exposição da população à 
agrotóxicos, o que torna um tema importante para o debate sobre saúde 
pública.  
 
Palavras-chave: Malformações congênitas; herbicidas; exposição 
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II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 
 

14 

 

 
ZONA DE FRONTEIRA E REDES DE INTERAÇÕES TRANSFRONTEIRIÇAS: 

UMA ANÁLISE A PARTIR DE PATO BRAGADO (PR) E COLÔNIA 

MARANGATÚ (NUEVA ESPERANZA-CANINDEYÚ- PY)4 

 
Aline Kammer Maldaner5 

Maristela Ferrari6 
 
RESUMO: Por zona de fronteira entende-se aqui “os espaços que emergem da 
demarcação do limite territorial entre dois Estados nacionais”, são espaços 
socialmente organizados ao lado da fronteira linear, (FERRARI, 2015, p. 02). 
Enquanto a fronteira linear marca o fechamento territorial, as zonas de 
fronteiras podem ser pensadas como espaços abertos, pois os habitantes 
fronteiriços religam as descontinuidades territoriais por meio de redes de 
naturezas diversas. Este trabalho tem por objetivo analisar a tipologia das 
redes de interações transfronteiriças entre Pato Bragado (Paraná-Brasil), e 
Colônia Marangatú-(Nueva Esperanza - Departamento de Canindeyú-Paraguai) 
numa abordagem histórico-geográfica. As transformações porque passou esse 
segmento fronteiriço na segunda metade do século XX, notadamente, com a 
construção da barragem de Itaipu, levou a migração de inúmeros agricultores 
brasileiros para o lado paraguaio. A partir de tal problemática constata-se o 
estabelecimento de inúmeras redes de interações transfronteiriças do Paraguai 
para o lado brasileiro, dentre elas, as mais expressivas tem sido as de busca 
de serviços médico-hospitalares, educação e comércio de consumo corrente. 
 
Palavras-chave: Zona de fronteira, redes de interações transfronteiriças, Pato 
Bragado e Colônia Marangatú. 
 
 
 
 
 
  

                                                 
4 Este trabalho integra pesquisa mais ampla que é o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em 

Geografia, orientada pela Profª. Drª Maristela Ferrari desenvolvida na UNIOESTE – Campus Marechal 

Cândido Rondon.  
5 Graduada em Geografia, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: 

alinealinekammer@outlook.com. 
6 Docente da Graduação e Pós-Graduação em Geografia do UNIOESTE – Campus Marechal Cândido 

Rondon – PR. Coordenadora do Grupo de Estudos sobre Fronteira, Território e Ambiente (GEFTA). E-

mail: maristela7ferrari@gmail.com 
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O EFEITO DA FRONTEIRA LINEAR SOBRE COMÉRCIO E CONSUMO: 

UMA ANÁLISE A PARTIR DA CIDADE DE SALTO DEL GUAIRÁ 

(DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - PY) 

 
Ana Paula Azevedo da Rocha7 

Maristela Ferrari8 
 
RESUMO: O mundo moderno é formado por um conjunto de fragmentos 
territoriais, cada fragmento territorial ou território nacional é cercado por uma 
fronteira linear que foi, em parte, criada com o objetivo de limitar um espaço 
político, onde a vida de uma sociedade é organizada. Por outro lado, a criação 
das fronteiras lineares e as funções que delas resultaram são extremamente 
diversas: elas podem ser barreiras ou interfaces. Como barreiras as fronteiras 
lineares se tornam mais difíceis de serem ultrapassadas, são mais vigiadas e 
militarizadas, os muros de concreto, as cercas elétricas ou de arame farpado 
são exemplos de fronteiras quase intransponíveis. Já como interfaces, as 
fronteiras são mais porosas, elas podem tornar-se linhas de reencontro de 
reaproximação, de trocas múltiplas, notadamente, quando as diferenças se 
ampliam de um lado ao outro. Quando se trata dos diferenciais econômicos, 
quanto maiores as diferenças nos preços aos consumidores verificados em 
ambos os lados da fronteira, mais os fronteiriços buscam fazer suas compras 
no país vizinho. Frente a isso, maior será a probabilidade da instalação e 
organização de comércios, como lojas e shoppings que atraiam consumidores, 
não apenas da escala local. Este é o caso do segmento fronteiriço brasileiro-
paraguaio constituído pelas cidades de Salto Del Guairá (PY) e Guaíra (PR), 
onde a fronteira linear tem se tornado muito dinâmica. De um espaço fronteiriço 
considerado periférico, Salto Del Guairá vem rapidamente se transformando 
em campo de atração de fluxos de consumidores brasileiros de distintas 
escalas. Nesta direção, o objetivo central deste trabalho foi o de identificar o 
perfil dos consumidores que vão até a cidade do país vizinho, pensando 
principalmente nos fatores que motivam sua mobilidade e se as compras que lá 
realizam são para consumo próprio ou para revenda. Para atingir tal objetivo o 
trabalho se pautou em pesquisa bibliográfica sobre conceitos e assuntos 
pertinentes e também em trabalhos de campo nas cidades de Guaíra e Salto 
Del Guairá. A partir da pesquisa de campo, defendemos a ideia de que o 
comércio de Salto Del Guairá não atrai apenas aqueles que compram 
exclusivamente para consumo próprio e de seus familiares, mas também 
compradores que revendem os produtos adquiridos no país vizinho. 
 
Palavras-chave: Fronteira, Consumo, Redes internacionais.  

                                                 
7Graduada em Geografia, licenciatura. Mestranda (Bolsista CAPES) do Programa de Pós-
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anapaula_azevedo31@hotmail.com. 
8Professora da Graduação e Pós-Graduação em Geografia. UNIOESTE – Campus de 
Marechal Cândido Rondon, maristela7ferrari@gmail.com. 
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O MODELO TRANSNACIONAL ANALÍTICO DE “COMUNIDADE” EM 

OBERG (TOLEDO, 1960) 

 
Andreia Vicente da Silva9

 

 
RESUMO: Nesta comunicação proponho debater o “modelo transnacional 
analítico de comunidade” presente na obra “Toledo. Um município na fronteira 
Oeste do Paraná” (Oberg, 1960). Para tanto, procurarei relacionar dois 
arcabouços distintos de ideias. Primeiramente, retomarei alguns escritos da 
“Escola de Chicago” que desde o início do século XX compreendiam a 
presença da diversidade étnico-cultural nas grandes cidades como um desafio 
à solidariedade. Autores como Park e Wirth se questionaram, por exemplo, 
sobre como seria possível criar mecanismos de ação coletiva no ambiente 
urbano onde predominava o tipo “metropolitano” heterogêneo, individualista e 
impessoal. Naqueles escritos, as cidades eram o lugar da indiferença, do 
conflito, da guetificação dos imigrantes. Num segundo momento do texto, 
procurarei perceber como este modelo analítico do urbano influenciou os 
escritos de Kalervo dialogando com a idéia de pioneirismo adotada pela 
Colonizadora Maripá. O modelo de “colonização privada” buscava construir 
uma comunidade com fortes marcas de identificação étnico-cultural ancorada 
na seleção precisa de descendentes de imigrantes europeus com 
características morais específicas. Acredito que a obra de Kalervo Oberg 
constrói um tipo analítico transnacional de “comunidade” que alia o 
“colonizador/agricultor eficiente” (Brasil) com os debates sobre “desajustamento 
urbano e crise” (EUA) percebidos através da convivência da diversidade étnico 
cultural. O produto é um livro que idealiza a criação de um pequeno município 
como símbolo do progresso urbano e de desenvolvimento agrícola e social, no 
qual os elementos étnico raciais distintos - como os “paraguaios” e os 
“caboclos” - que transitavam pela região e aparecem no texto foram expulsos 
para fora das fronteiras da comunidade. 
 
Palavras-chave: comunidade, transnacionalidade, pioneirismo. 
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CIDADES TRANSFRONTEIRIÇAS E O PLANEJAMENTO URBANO: 

REFLEXÕES INTERESCALARES NA TRÍPLICE FRONTEIRA AR-BR-PY 

 
André Soler 

 
RESUMO: Dentro dos processos de reestruturação territoriais contemporâneos 
os espaços urbanos em zona de fronteira se apresentam como fenômeno 
global de recorrência e importância crescente. Nestas cidades, a fronteira 
representa uma barreira que se traduz em desafios e oportunidades. A linha 
delimitadora faz parte do cotidiano de seus habitantes, sendo apropriada por 
eles na construção de suas relações. Questões urbanas comuns, como 
habitação, fluxos e mobilidade, extrapolam seus limites tradicionais, em um 
processo de regionalização transfronteiriça. Tem-se, assim, uma urbanidade 
unificada que se localiza sob diferentes realidades nacionais, diferentes 
jurisdições e que sofre com os conflitos de interesses entre atores locais e não-
locais. Este trabalho busca, a partir da compreensão destes processos 
interescalares em que a territorialidade transfronteiriça é produzida, refletir 
acerca do planejamento urbano e regional nestas localidades, sua 
adequabilidade e suas eventuais limitações. Toma-se como hipótese que, 
sendo cidades que apresentam demandas particulares, estas pedem ações 
públicas diferenciadas. Para tanto, faz-se uso do caso das cidades-gêmeas de 
Foz do Iguaçu, no Brasil, Ciudad del Este, no Paraguai, e Puerto Iguazú, na 
Argentina e suas dinâmicas políticas, econômicas, sociais e espaciais, em suas 
diferentes escalas. 
 
Palavras-chaves: Cidades Transfronteiriças, Fronteira, Planejamento Urbano 

e Regional. 
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REFÚGIO E REFUGIADOS: UM OLHAR SOBRE O PLANO DE 

ATENDIMENTO E ATENÇÃO A REFUGIADO DO ESTADO DO RJ 

 
Angélica Cristina Nagel Hulle10 

Daniel Rubens Cenci11 
 
RESUMO: O refugiado é definido no Estatuto dos Refugiados da ONU como a 
pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, 
religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião 
política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos 
temores, não pode ou não quer regressar ao seu Estado. O Brasil é signatário 
do Estatuto dos Refugiados da ONU, mas apesar disso não possui uma política 
nacional para essa população. O RJ não é um estado fronteiriço com outros 
países, mas acaba sendo o destino de grande parte dos refugiados que 
procuram refúgio no Brasil. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de 
Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, constituiu o Comitê Estadual 
Intersetorial de Políticas de Atenção aos Refugiados e Migrantes (CEIPARM), 
trabalha no marco do respeito e promoção dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais relativos à proteção dos refugiados e migrantes, 
objetivando o fortalecimento da integração local. O RJ foi o primeiro estado do 
país a possuir um plano de atendimento e atenção a refugiados e solicitantes 
de refúgio, que tem como objetivo principal diminuir as barreiras administrativas 
e facilitar o acesso desta população a serviços e políticas públicas. A presente 
pesquisa tem como objetivo realizar uma análise do plano implementado pelo 
governo do RJ, destacando seus desafios e avanços, bem como perspectivas 
futuras, diante do cenário atual. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos, Refugiados, Rio de Janeiro. 
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FRONTERAS Y POLÍTICAS: LA FIGURA DEL FALSO TURISTA COMO 

MECANISMO DE RECHAZO, EN ARGENTINA 

 
Angélica Paola Alvites Baiadera12 

 
RESUMO: El siguiente artículo se propone comprender las políticas de control 
migratorio en frontera a partir del análisis de la categoría estatal de Falso 
Turista, constituida a mediados de los años 80 en Argentina. Desde el campo 
de los estudios migratorios el artículo analiza dicha figura como un dispositivo 
de filtro (Balibar, 2005) en las fronteras jurídico-política. La categoría Falso 
Turista se constituyó como tal en el gobierno de Alfonsín en el año 1985 (res. 
1089) en virtud de reconocer quienes efectivamente eran turistas de aquellos 
que no lo eran. Esta normativa tuvo modificaciones en el año 1995 (res. 1804) 
y en el año 2014 (disp. 4362). Si bien ésta tiene vigencia desde el año 85, 
encontramos que la misma ha sido aplicada selectivamente en distintos 
momentos/tiempo y sobre distintos sujetos, remarcando que la factibilidad del 
desplazamiento migratorio, en parte, está estipulado por el poder del Estado en 
el control selectivo de las “entradas y las salidas” (Kalm, 2008). Tomaremos 
inicialmente estos hitos/normativas para comprender, a partir de una 
metodología cualitativa, cómo se constituyó y desarrolló dicha categoría y cómo 
el Estado ha definido, clasificado e intervenido en torno a sus políticas de 
ingreso y rechazo en frontera. Como desarrollaremos, la categoría Falso 
Turista legítima el rechazo en frontera de aquellos extranjeros que ingresan a la 
Argentina en calidad de turistas (recreación, esparcimiento o descanso) pero 
según el funcionario de frontera no cumple con las condiciones de turista, al 
reafirmar que la movilidad de las personas depende en última instancia de la 
autorización del Estado para que su desplazamiento sea legítimo (Torpey, 
2000).  
 
Palavras-chave: Fronteras, Falso Turista, Argentina. 
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MEMÓRIA E IDENTIDADE DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A 

LEI A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DE FOZ DO IGUAÇU 

 
Carina Simonetti Colombelli Barbosa13 

 
RESUMO: O desenvolvimento de Foz do Iguaçu se deus através de grandes 

ciclos econômicos, que marcaram a fronteira e contribuíram para formação da 

sua memória e identidade. Porém, a história da cidade e as consequências de 

tais ciclos, em especial o Ciclo de Itaipu, também propiciaram a formação de 

um grupo estigmatizado pela sociedade, tratados como delinquentes. São 

adolescentes que se envolvem em atos ilícitos e precisam ser submetidos a 

medidas socioeducativas, que pouco contribuem para a verdadeira 

ressocialização desses jovens. A identidade desse grupo é imposta pela 

sociedade de classes, pois suas vivências são marcadas pelo descaso político 

e social, como se tal identidade fosse imutável. 

 

Palavras-chaves: fronteira, identidade, adolescentes infratores. 
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MIGRAÇÃO HAITIANA: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DAS REDES 

SOCIAIS 

 
Carmem Aparecida Manica14 

 
RESUMO: A partir de 2010, ganha destaque no Brasil o fluxo migratório 
haitiano. Segundo dados do Ministério da Justiça do Brasil, cerca de 30.000 
haitianos ingressaram no país a partir do ano referido. Esta pesquisa em 
particular, buscou refletir sobre a migração haitiana no país, mais 
especificamente na cidade de Cascavel/PR, onde vivem aproximadamente 3 
mil haitianos. O objetivo foi analisar esse fluxo migratório sob ótica das redes 
sociais, estas contribuem à decisão de migrar, ao deslocamento dos migrantes, 
a sua inserção social e laboral e consequentemente à sua permanência na 
região de destino, apresentando-se dessa forma como um fenômeno dinâmico, 
composto por várias alteridades e facetas. Para tanto, foi utilizado uma 
abordagem qualitativa, onde se destaca as observações diretas desenvolvidas 
no campo de pesquisa e também as entrevistas semiestruturadas realizadas 
com o intuito de produzir fontes orais. Estas observações e as entrevistas 
foram realizadas durante os anos de 2016 e 2017, o caminho percorrido da 
pesquisa, despertaram para o objetivo desse estudo, que é a necessidade de 
discutir e analisar as múltiplas configurações das redes sociais para os fluxos 
migratórios, que se configuram nas relações estabelecidas entre os próprios 
haitianos e também com a população local. 
 
Palavras-chave: Migração, Haiti, Redes Sociais. 
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O VIVER E O SOBREVIVER DA FRONTEIRA BRASIL-PARAGUAI ENTRE 

1960-2015 

 
Cíntia Fiorotti15 

 
RESUMO: Nesta pesquisa busca-se compreender como os trabalhadores 
envolvidos com o comércio e o transporte de mercadorias na fronteira entre 
Guaíra-PR/BR, Salto Del Guairá/PY e Mundo Novo-MS/BR interpretam e 
experimentam as mudanças nas relações de trabalho vividas neste lugar entre 
1960 e 2015. Os sujeitos pesquisados foram atravessadores de mercadorias 
não regulamentadas com registro de apreensão em alguns dos autos criminais 
da Comarca de Toledo-PR entre 1954 e 1980 e da Comarca de Foz do Iguaçu 
entre 1980 e 1990, atravessadores e comerciantes de mercadorias ilegais, 
vendedores de lojas e ambulantes em Salto del Guairá/PY. Além disso, 
realizamos entrevistas com proprietários de lojas e moradores próximos aos 
portos de travessia, funcionários da receita federal e estadual, militares do 
exército e policiais federais aposentados que viveram e trabalharam nesta 
região de fronteira no período estudado. A partir da análise destas fontes, 
identificamos as especificidades vividas pelos trabalhadores em diferentes 
momentos históricos ao lidarem com a mudança das legislações fronteiriças, 
interpretações do crime de contrabando, configurações econômicas, conflitos, 
costumes e valores morais. Desta forma, a apresentação visa dialogar e 
contribuir com reflexões sobre o tema proposto pelo colóquio. 
 
Palavras-chave: Contrabando, Fronteira, Trabalho. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS NA FRONTEIRA: O CASO DO 'LUZ PARA TODOS' 

 EM FOZ DO IGUAÇU 

 
Cleber Silva Santos 

 
RESUMO: O presente trabalho visa a divulgação dos resultados obtidos ao 
longo de dois anos de pesquisa sobre as políticas públicas de Eletrificação 
Rural no Brasil. Para tal análise foram elaborados materiais e metodologias 
segundo a proposta de método do geógrafo Milton Santos com as categorias 
Forma, Função, Estrutura e Processo e lançando mão dos pares dialéticos: 
Estado e Mercado; Velho e Novo; Externo e Interno, na busca de uma 
explicação geográfica das implicações da expansão da malha elétrica que 
introduz aos lugares novas dinâmicas e novos padrões de consumo e 
produção. O objeto de estudo se deu no município de Foz do Iguaçu, no estado 
do Paraná, entre os anos de 2014 e 2016. Assim, entre os resultados obtidos 
estão mapas inéditos sobre as ligações de energia elétrica pelo programa "Luz 
para Todos" do governo federal em Foz do Iguaçu, as mudanças no padrão de 
consumo da população atendida pelo programa, nesse caso, a 'Colônia de 
Pescadores', localizada às margens do lago de Itaipu, além da própria 
mudança no processo produtivo e alcance de mercado da produção dos 
pescadores, uma vez beneficiados com o acesso à energia elétrica. 
 
Palavras-chave: Energia Elétrica, Integração do Território, Método Geográfico. 
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A INTEGRAÇÃO ENTRE ARGENTINOS E BRASILEIROS NO SUDOESTE 

DO PARANÁ - CAPANEMA E ANDRESITO 

 
Daniela Silvestrin16 

 
RESUMO: Este trabalho pretende abordar as relações estabelecidas na 
fronteira internacional entre os municípios de Capanema no sudoeste do 
Paraná e Comandante Andresito na Província de Misiones na Argentina. O 
conceito de fronteira vem sendo estudado por diversas áreas e de diversas 
formas, superando a ideia de fronteira apenas como divisão/limite entre um 
país e outro, mas sendo pensada também como uma fronteira Cultural. As 
fronteiras antes de serem marcos físicos ou naturais, são, sobretudo 
simbólicas, pois ao mesmo tempo em que elas carregam consigo um 
significado de divisão, restrição, separação de modos de vida ou mesmo de 
idiomas, ela traz uma rede de relações entre os habitantes de ambos os lados 
da fronteira. Muitas vezes essas relações são apenas comerciais, onde os 
moradores são atraídos a atravessar a fronteira pelos baixos preços o que 
acaba aumentando o fluxo de pessoas e mercadorias. Mas também devemos 
levar em conta as relções de parentesco e amizade que permeiam as 
fronteiras. Este artigo pretende pensar a integração na fronteira como uma 
integração cultural que vai muito além da fronteira física e das leis ali 
estabelecidas. Realizaremos uma breve análise de como as lideranças locais e 
nacionais pensam as políticas públicas voltadas para essas localidades e de 
que maneira atendem as necessidades e os anseios da população 
transfronteiriça. 
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AS IDENTIDADES FRONTEIRIÇAS: A UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – UNILA E FOZ DO IGUAÇU 

 
Deise Baumgratz17 

 
RESUMO: O objetivo deste artigo é mostrar como a identidade de fronteira não 
é hibrída, com uma cultura misturada, ao contrário, frequentemente é 
reforçadora da identidade nacional, tornando a comunidade local fechada e 
exclusiva. Para isso abordaremos os autores como, Boaventura de Souza 
Santos (1993), HALL (2006), CANCLINI (2011) e Candau (2012), que tratam da 
temática para apresentar como essas identidades e memórias são formadas 
dentro de um contexto de fronteira. No segundo momento, analisaremos o caso 
prático da relação entre os alunos da Universidade Federal da Integração 
Latino-americana – UNILA, uma universidade caracterizada pela 
multiculturalidade advinda da presença de mais de 19 nacionalidades, e a 
comunidade de Foz do Iguaçu. Através de análise de relatos em redes sociais 
e de entrevista com aluno da Unila demonstra-se a existência de uma relação 
conflitiva relacionada a este caráter de identidade fronteiriça.  
 
Palavras-chave: identidade, fronteira, memória  
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A FRONTEIRA AGRÍCOLA NO PARANÁ, DÉCADAS DE 1940 A 1960 

 
Ederson Fernando Milan dos Santos18 

 
RESUMO: No período de 1940 a 1960, a população rural no Paraná 
representou um aumento de 35% em relação ao total da população rural no 
Brasil. Durante esse período, a área de terras agrícolas no Paraná duplicou em 
relação às duas décadas anteriores, sendo que esse aumento ocorreu, 
sobretudo, no norte e o oeste do Estado. Nesse período o número de fazendas 
também aumentou, de 64 mil para 269 mil, embora o tamanho médio por 
fazenda caísse, pela tendência das companhias colonizadoras de 
favorecimento de pequenas propriedades. Diante desses e outros dados 
significativos, o objetivo deste trabalho é discutir a política de terras e de 
colonização para as regiões norte, oeste e sudoeste do Estado do Paraná, a 
emissão de títulos públicos e quais as principais consequências desse 
processo de colonização para a questão agrária no Paraná, no período de 
1940 a 1960. 
 
Palavras-chave: Colonização, Questão Agrária, História do Paraná. 
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DEMOCRACIA, SEGURANÇA PÚBLICA E EDUCAÇÃO POLICIAL MILITAR:  

DESAFIO COLOCADO ÀS POLÍCIAS BRASILEIRA E PARAGUAIA 

 
Eduardo Nunes Jacondino19 

Leila Tombini20 
 
RESUMO: O texto apresenta reflexões teóricas acerca da democracia, 
notadamente de países como o Brasil e Paraguai, e a tensão existente entre 
estas democracias e o crescimento das diversas formas de violência social 
presentes nestes países. Discute as mudanças adstritas as sociedades 
contemporâneas, ancoradas em ambivalências prementes, e os impactos desta 
realidade por sobre a formação policial militar, consolidada no Brasil e no 
Paraguai. A partir de Michel Foucault o texto apresenta, ainda, leituras que nos 
ajudam a compreender como se consolidam os regimes disciplinares e as 
respectivas relações micropolíticas, nos ambientes formativos de policiais 
militares. O texto se encerra com reflexões sobre o cotidiano das academias de 
polícia, com a respectiva consolidação do controle do tempo, do corpo e dos 
comportamentos dos futuros policiais, que ocorrem nestas. Deste modo, 
aparecem observações acerca dos regimes de verdade ou dos elementos 
discursivos que, em determinadas circunstâncias, ancoram-se em instituições 
policiais, construindo projeções e expectativas sobre o papel das polícias e 
sobre a formação destes profissionais.   
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RELAÇÕES DE PODER E OS SUJEITOS CONSUMIDORES 

 DE AGROTÓXICOS 

 
Eric Gustavo Cardin21 

Sílvio Antônio Colognese22 
 
RESUMO: O processo de racionalização da sociedade ou da cultura moderna 

tem sido um objeto de pesquisa constante nas Ciências Sociais. Micheal 

Foucault sugere que este processo não seja analisado genericamente, mas 

como um processo em vários campos, cada um dos quais com uma referência 

a uma experiência fundamental: loucura, doença, morte, crime, sexualidade 

etc. Esta pesquisa se propõe analisar o processo de racionalização no campo 

do consumo de agrotóxicos, que está referido à experiência fundamental da 

‘contaminação’. O campo do consumo de agrotóxicos abriga relações de poder 

que conduziram a construção de um sujeito básico que é o sujeito consumidor 

de agrotóxicos. Trata-se de um sujeito cujas especificidades precisam ser 

determinadas, mas que inclui ao nível empírico desde o aplicador da 

substância, o consumidor de alimento e água contaminados com resíduos 

destes produtos, até a comunidade envolvente que fica exposta ao ar e ao 

ambiente contaminado. Este é um processo abrangente de racionalização que 

independe das fronteiras ou das iniciativas políticas de governos. Por outro 

lado, o campo do consumo de agrotóxicos, pelas práticas divisoras, conduz a 

divisão deste sujeito básico, e o surgimento de lutas de resistência ao consumo 

de agrotóxicos. Esta pesquisa objetiva partir destas lutas de resistência como 

estratégia para a explicitação das especificidades do sujeito consumidor de 

agrotóxicos. Isto como forma de sustentar que a experiência de contaminação 

no campo do consumo de agrotóxicos, pelo desenvolvimento do sujeito 

consumidor de agrotóxicos, é uma forma privilegiada de entender o processo 

de racionalização moderna, pela confluência das estratégias de exploração e 

de sujeição típicas deste modelo social. Assim, pretende-se verificar a 

possibilidade de sustentar que a experiência básica da contaminação é uma 

das mais fundamentais para o entendimento dos processos modernos de 

racionalização, justamente por combinar estratégias de sujeição e estratégias 

de exploração. 
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A MARGINALIZAÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE 

 NA REGIÃO DE FRONTEIRA 

 
Evitani Rodrigue Wilc23 

 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo investigar o perfil de adolescentes 
que se encontram em conflito com a lei, bem como as causas que motivam a 
realização o ato infracional, na região de fronteira, especificamente na Cidade 
de Foz do Iguaçu. Para isso, a metodologia adotada está baseada no Estudo 
de Casos, a qual se utiliza de dados do Núcleo de Estudos e Defesa de 
Direitos da infância e da Juventude (NEDDIJ) programa de extensão 
“Universidade sem Fronteira” o qual atende crianças e adolescentes em 
situação de risco, mediante três vias: jurídica, pedagógica e psicológica.  As 
informações coletadas contribuíram para a pesquisa do programa de mestrado 
sociedade, cultura e fronteira, o intento é analisar o tema proposto sob três 
aspectos, causas origem motivo ou razões, efeito qual a consequência da ação 
e por fim observações de recurso que poria prevenir este estereótipo. Portanto 
tendo em vista o estado de vulnerabilidade social, o estudo a ser desenvolvido 
tem a intencionalidade de refletir a marginalização da sociedade, que se 
exterioriza na vida de adolescentes, que estão expostos a áreas de conflitos, 
uma vez que, compreendido estes adolescentes enquanto vítimas da 
desigualdade social, é resultados a degradação da infância fragilizada que 
tiveram, ou seja, estes jovens são reflexos do meio no qual estão inseridos.  
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A CASA DO MIGRANTE NO ATENDIMENTO  

A HAITIANOS EM FOZ DO IGUAÇU - PR 

 
Fátima Regina Cividini24 

Valdir Gregory25 
 
RESUMO: Os haitianos buscam na região de Foz do Iguaçu – incorporando as 
pequenas cidades brasileiras ao redor – e no Oeste do Paraná oportunidades 
de emprego nas indústrias de alimentos. A Casa do Imigrante é um órgão 
ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego que busca garantir os direitos dos 
trabalhadores brasileiros em terras estrangeiras e também faz o papel de 
acolhimentos daqueles que chegam querendo oportunidades de emprego no 
Brasil. A Casa do Migrante busca prestar atendimento aos trabalhadores 
braseiros que vivem em um país de fronteira e que frequentemente transitam 
ao Brasil em busca de informação e auxílio.  A responsável pela Casa do 
Imigrante é a Irmã Terezinha Mezzalira, pertencente a Congregação 
Scalabrinianas, da Igreja Católica. Esta Congregação trabalha com imigrantes 
e refugiados e veio para o Brasil em 1895 nos navios junto com os imigrantes 
italianos, na busca da preservação da fé católica no Novo Mundo. As 
informações sobre a chegada de imigrantes haitianos pela fronteira de Foz do 
Iguaçu foram colhidas através dos relatos da Irmã Terezinha, atendendo e 
orientando quanto a documentação e registro na Polícia Federal para 
legalização e permanência dos mesmos, em visita entre janeiro e novembro de 
2017. Em seu relato, os haitianos chegaram em Foz do Iguaçu já tendo o 
conhecimento através dos conterrâneos já residentes no Brasil, que esta região 
possui indústrias de alimentos, e que elas estavam contratando mão de obra 
para as linhas de produção. 
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A FRONTEIRA BRASILEIRA NA PROTEÇÃO DOS REFUGIADOS 

VENEZUELANOS 

 
Fernanda Cláudia Araújo da Silvar26 

Diego Jeferson Fernandes Marques27 
 
RESUMO: O trânsito de pessoas oriundas da Venezuela para o Brasil tem 
aumentado nos últimos tempos, o que gera uma preocupação no Estado 
brasileiro, não só pelo impacto econômico que possa gerar, em virtude da 
integração da Venezuela no MERCOSUL, enquanto pertencente ao mesmo 
bloco econômico, mas pelo momento histórico que se vivencia no Brasil e no 
mundo. Nesse sentido, será analisada a questão da fronteira brasileira no 
recebimento de refugiados venezuelanos, sob a ótica da nova legislação 
migratória – Lei nº 13.445/2017, identificado o iter percorrido de chegada dos 
fronteiriços até à zona de fronteira, principalmente pela entrada através do 
Estado de Roraima, pela cidade de Paracaíma, por sua localização geográfica, 
onde faz fronteira com a Venezuela e de lá migram para outros Estados, 
apesar da principal opção é ficar em Roraima para não perder o contato com 
familiares venezuelanos. Há, assim, um mecanismo de residência temporária 
concedido àqueles que procuram o Brasil por questões econômicas e políticas. 
E, aplicando a nova legislação migratória, se reconhece a situação dos 
venezuelanos, identificando-a como humanitária, o que impõe uma necessária 
proteção de fronteira a esses refugiados. A pesquisa realiza-se com esteio na 
doutrina acerca da atual lei migratória, artigos e livros.  
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FEIRANTES DO CENTRO DE TOLEDO: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

DOS SUJEITOS DA FEIRA DO PRODUTOR 

 
Fernando Buss28 

 
RESUMO: O presente estudo tem como referência o feirante da “Feira do 
Produtor” do centro da cidade de Toledo. A feira ocorre num contexto 
socioeconômico regional marcado pelas relações dominantes do agronegócio. 
A pesquisa busca a partir desse local compreender a construção da identidade 
desse sujeito. Parte-se da hipótese que estes feirantes são originários da 
categoria da agricultora familiar, visto que o início da atividade na feira era 
realizado pelo pequeno agricultor que buscava complementar a renda e 
produzir a subsistência através da diversificação produtiva e o relacionamento 
com os mercados locais. No entanto, com a expansão e a formalização da 
Feira do Produtor a partir de 2001 ocorre a ampliação do leque de 
representação na formação social desse grupo e da oferta de produtos, com a 
inserção de produtores de indústrias caseiras. Surge nesse contexto o “feirante 
produtor”, que não possui um vínculo direto com a terra, sem, no entanto, 
romper o vínculo com esse espaço, visto que a matéria prima de seus produtos 
está vinculada à atividade agrícola. A inserção de novos sujeitos, a 
diversificação dos produtos oferecidos e formação oficial da Associação dos 
Feirantes de Toledo (AFERTOL) em 2014, formulam assim, a constituição 
desse sujeito, desprendidos do caráter puramente rural, formulando a sua 
identificação como feirante. 
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MIGRAÇÃO PARA A EUROPA: O CASO DA CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE NACIONAL BRASILEIRA 

 
Franciele Cristina Neves29 

 
RESUMO: A presente proposta de comunicação objetiva apresentar dados 
exploratórios sobre o processo de migração brasileira para a Suíça, um dos 
países com maior IDH do mundo. Uma vez na condição de estrangeiro, ao 
brasileiro lhe é destinado serviços referentes à mão de obra bruta. 
Independente de sua formação acadêmica, os migrantes trabalham sempre as 
margens dessa sociedade, com serviços desvalorizados pelos suíços, tais 
como trabalhos domésticos, cuidadoras(os), pedreiros e assim diante. A 
questão privilegiada de enfoque leva em conta a construção de fronteiras 
simbólicas dentro do país, onde os moradores se dividem em duas partes: os 
suíços natos, que possuem poder socioeconômico; e do outro lado estão os 
naturalizados e/ou filhos de migrantes. Este fenômeno colabora para o 
surgimento de uma demarcação entre “nós” e “eles”, objeto a qual pretende-se 
investigar. A partir das conceitualizações antropológicas e psicossociais, 
investigo a construção e manutenção da dinâmica destas fronteiras, assim 
como investigar o imaginário nacional/internacional e a demarcação e definição 
da territorialidade brasileira na Suíça. Como viés metodológico, escolho a 
música como estratégia de investigação, ou seja, partir da música identificada 
como brasileira e dos ambientes onde ela está, pretende-se entender as 
concepções envolvidas de “brasilidade”. 
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CONSTRUÇÃO DO SUJEITO UTILIZADOR DE AGROTÓXICO E O 

PAPEL DA MÍDIA NA CONSTRUÇÃO DA CONSCIÊNCIA DE USO 

 
Gabriel Antonio Camarão30 

Eric Gustavo Cardin31 
 

RESUMO: Este texto se propõe a apresentar algumas reflexões iniciais de um 
projeto de pesquisa mais amplo sobre as relações de poder que mediam a 
formação do sujeito consumidor de agrotóxicos. A princípio nos concentramos 
em problematizar as transformações ocorridas na agricultura brasileira e 
também nos modos de viver dos trabalhadores do setor. Essa reflexão é 
efetuada por meio da problematização de algumas discussões mais ou menos 
enraizadas em nossa sociedade referentes a "revolução verde", observando o 
processo que marca o desenvolvimento das transformações no campo e 
destacando as contradições presentes nos discursos legitimadores e as 
relações de poder que foram sendo estabelecidas no universo rural. Para tanto, 
o artigo explora as mudanças mais amplas ocorridas na agricultura nas últimas 
décadas e analisa como determinadas práticas são difundidas como inevitáveis 
em um contexto de expansão da produção agrícola em grande escala.  Em um 
segundo momento, buscamos relacionar como os agrotóxicos importados 
ilegalmente são tratados pela mídia, problematizando a importância dos 
veículos de impressa e das fronteiras brasileiras naquilo que se refere a 
circulação e aos diferentes usos que estas mercadorias possuem em território 
brasileiro. 
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30 Acadêmico de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), 
com bolsa de iniciação cientifica do CNPq. Membro do Laboratório de Pesquisa em Fronteiras, 
Estado e Relações Sociais (LAFRONT). 
31 Doutor em Sociologia. Pós-Doutor em Antropologia Social. Professor da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná. Membro do Laboratório de Pesquisa em Fronteiras, Estado e 
Relações Sociais (LAFRONT). 



 

II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 
 

35 

 

 
JUVENTUDE FRONTEIRIÇA: ASPECTOS DA VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA 

 
Giovane da Silva Lozano32 

 
RESUMO: A proposta do artigo é refletir sobre a violência cometida contra a 
juventude que reside em regiões de fronteira, apresentando de forma ligeira os 
diferentes tipos de violência que vem se construindo e constituindo ao longo 
dos anos e de como ela é compreendida e percebida pelos indivíduos e pela 
sociedade. Dessa forma, apresentamos um conjunto de autores que discute e 
conceitua a violência na contemporaneidade e por meio destes buscamos 
transpor o debate para a situação fronteiriça, utilizando de notícias de jornais 
veiculadas nesse espaço, dialogando com autores que analisam a violência e a 
fronteira. Neste sentido, destaca-se as diversas formas de agressões e de 
violência que os jovens fronteiriços sofrem. 
 
Palavras-chave: fronteira, violência, juventude. 
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A FRONTEIRA POR SI E PARA SI O SITE CAPITAN BADO NEWS 

 
Gustavo Biasoli Alves33 

 
RESUMO: É recorrente entre os pesquisadores que trabalham com fronteiras a 
noção de que os fronteiriços têm características especiais. São sujeitos que 
interpretam os limites colocados pelos Estados Nacionais com fluidez e usam 
das coisas boas ou ruins existentes de cada lado das linhas demarcatórias de 
acordo com suas necessidades, ou seja, apresentam um comportamento 
racional de buscar o melhor de cada lado. Por outro lado, a fronteira, e neste 
caso o arco central brasileiro, e tida como um lugar de perigo, de contato com o 
inimigo, de ilícitos.  Esta caracterização e enfatizada por vezes pelas políticas 
oficiais, como a Estratégia Nacional de Defesa que até o momento enfatizou a 
presença dos organismos de segurança, assim como pela imprensa e pela 
educação. Desenvolver a perspectiva de que o fronteiriço e um sujeito social 
com características próprias e assim deve se portar perante o Estado Nacional 
requer que se investigue como este sujeito e seu viver vem sendo construídos. 
E esta questão que este trabalho visa explorar mostrando a análise feita de 
matérias publicadas no site Capitan Bado (www.capitanbado.com) que se auto 
intitula “portal oficial de frontera Paraguay y Brasil” apontando que os 
resultados parciais da análise do discurso de matérias publicadas ao longo de 
2017 enfatizam e naturalizam a violência e o crime em detrimento de práticas 
integracionistas. 
 
Palavras-chave: fronteira, Capitan Bado News, internet. 
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O QUE É SER LATINO-AMERICANO NA TRÍPLICE FRONTEIRA? 

REFLEXÕES A PARTIR DE UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO 

INTERDISCIPLINAR 

 
Heloisa M. Gimenez34 

 
RESUMO: Este artigo busca refletir acerca das fronteiras latino-americanas em 
seus aspectos concreto, conceitual e simbólico. Das barreiras naturais ao 
advento do Estado Nação; da diversidade cultural às relações de poder e 
dominação: debate-se a constituição desta multiplicidade de fronteiras, 
processo inerente à história Ocidental, em sua particularidade na América 
Latina, em geral, e na Tríplice Fronteira (Argentina, Brasil e Paraguai), em 
específico, sendo a interdisciplinaridade uma premissa e o fio condutor da 
problematização.  Para tanto, a análise parte da experiência da autora como 
docente de Fundamentos da América Latina – eixo componente do Ciclo 
Comum de Estudos da Universidade Federal da Integração Latino-americana 
(Unila), em Foz do Iguaçu, Paraná, ao relatar atividade de campo realizada 
com estudantes de diferentes países e áreas do conhecimento na Tríplice 
Fronteira, e nos municípios limítrofes Guaíra, Paraná, e Salto del Guairá, 
Canindeyú, Paraguai. Na ocasião, que consistiu no exercício de uma pesquisa 
exploratória, de produção de registro/caderno de campo, e de debate coletivo 
pelos estudantes, foram observados os elementos da natureza, do Estado e da 
sociedade constitutivos da realidade da fronteira na qual se inserem.   
 
Palavras-chave: Tríplice Fronteira, Universidade Federal da Integração Latino-
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LA DIMENSIÓN POLÍTICA E INTERCULTURAL EN LA FORMACIÓN 

PERMANENTE DOCENTE EN LAS ESCUELAS DE FRONTERA: LA 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA DESDE 

EL ENTRE LUGAR 

 
Jorgelina Tallei35 

 
RESUMEN: El objetivo de esta investigación es analizar las acciones de 
formación permanente en el programa llamado Pedagogía Intercultural de la 
Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA) en colaboración 
con la Secretaría de Educación Municipal (SEEM) en la ciudad de Foz de 
Iguazú, Paraná, Brasil, entre los años 2016 y 2017. Esta investigación consiste 
en una revisión documental del programa de formación permanente, en la 
observación de clases de referido programa y de entrevistas a las docentes 
formadoras. Serán analizados los documentos, las reuniones y la planificación 
del programa de formación permanente denominado: Pedagogía Intercultural 
(UNILA). Así también es importante analizar las acciones del Programa de 
Escuelas Interculturales de Frontera (PEIF) acuerdo bilateral del Ministerio de 
Educación (MEC) de Brasil y Argentina, en la UNILA. Este programa se ofreció 
entre los años 2013-2017 a docentes de escuelas llamadas de “frontera”, 
ubicadas en barrios estratégicos por su cercanía con la frontera entre Brasil, 
Argentina y Paraguay, la llamada Triple Frontera. Los programas trabajan 
conceptos importantes para la región trinacional, como son la interculturalidad, 
migración y bilingüismo. El recorte teórico se enmarca en los estudios 
culturales que proponen el concepto de “entre lugar” y en los conceptos sobre 
formación docente en América Latina, enfocados hacia una pedagogía de la 
frontera.  
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A LUTA PELO RECONHECIMENTO ÉTNICO DOS KOKAMA NA TRÍPLICE 

FRONTEIRA BRASIL/COLÔMBIA/PERU 

 
José Maria Trajano Vieira36 

 
RESUMO: O povo Kokama, que em termos de nacionalidade é dividido entre 
brasileiros, peruanos e colombianos, reapareceu no cenário social fronteiriço 
do alto Solimões nas últimas décadas. Nesta comunicação mostro a luta dos 
kokama pelo reconhecimento étnico e territorial e por recursos das políticas e 
de instituições indigenistas oficialmente vigentes no Brasil. Do lado brasileiro da 
fronteira, os kokama vêm se mobilizando politicamente na tentativa de se 
beneficiar das políticas públicas estatais, por meio de seu reconhecimento legal 
enquanto sujeitos detentores de direitos étnicos e enquanto coletividade 
indígena distinta das demais etnias da região. Nesse contexto, os kokama, 
reflexivamente, vêm procurando conhecer, resgatar e valorizar sua cultura 
tradicional, promovendo uma incessante busca de suas raízes como forma de 
conquistar visibilidade étnica. Pessoas membros das famílias kokama mantêm 
relações transfronteiriças por meio de redes de parentesco, de intercâmbio 
político, religioso, cultural e econômico que atravessam e interligam essa 
fronteira geográfica entre distintos Estados nacionais e suas políticas, 
abrangendo uma vasta região da Amazônia que vai de Iquitos no Peru até 
Manaus no Brasil, passando pelo trapézio Colombiano. Analiso especialmente 
a situação vivida no Brasil por indígenas que hoje tentam resgatar um 
patrimônio cultural específico, associado aos kokama, para se diferenciarem de 
outros povos indígenas da região, das comunidades ribeirinhas não indígenas 
e de peruanos e colombianos que não se reconhecem como indígenas. Um 
grande obstáculo para isso é que estes indígenas são considerados por muitos 
como invasores estrangeiros, indígenas “falsos” e oportunistas pelo fato de 
muitos deles terem nascidos no Peru. Indígenas ou não, a maioria da 
população da tríplice fronteira Brasil/Colômbia/Peru é composta por sujeitos 
multiculturais, multinacionais e multiétnicos. No caso dos kokama, a 
diversidade política, ideológica, religiosa, nacional, de interesses e estratégias 
dificulta ações coletivas baseadas em alianças intercomunitárias, construídas 
em torno de objetivos, projetos e identidades comuns. Neste caso, subsistem 
as disputas de poder, os conflitos e contradições entre os atores sociais 
envolvidos na produção e reprodução das identidades. 
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BAIRROS DE MÁ FAMA”: EXPERIÊNCIAS COTIDIANAS DE 

TRABALHADORES NA CIDADE DE GUAÍRA-PR 

 
Joselene Ieda dos Santos Lopes de Carvalho37 

 
RESUMO: Este resumo é resultado de minha dissertação da qual propus a 

discussão acerca da experiência de trabalhadores que moram nos bairros de 

má fama na cidade de Guaíra-Pr- Parque Hortência e Vila Alta desde os anos 

de 1975 até 2013. Através de suas narrativas foi perceptível compreender as 

mudanças ocorridas na vida destes trabalhadores que formaram os bairros 

considerando em suas experiências aspectos que interferem cotidianamente 

em suas vidas. A discussão de que a luta de classes é presente na cidade 

permite compreender a estigmatização vivenciada cotidianamente por estes 

trabalhadores dos quais exercem trabalhos precários na cidade de Guaíra e 

nos frigoríficos da Cvale em Palotina e da Copagril em Marechal Cândido 

Rondon. Suas narrativas apresentam as trajetórias de vida em que a maioria 

dos entrevistados passou por sérias dificuldades até conseguir adquirir uma 

casa em um destes bairros pesquisados. Desta forma, os bairros aparecem 

como uma conquista na vida destes trabalhadores, que assim narram apesar 

das dificuldades em que estão submetidos nestes locais. Em contrapartida, os 

jornais da região, exercem o papel de caracterizar os bairros como violentos e 

repleto de bandidos, lugares praticamente inabitáveis, desconsiderando as 

trajetórias de vida dos trabalhadores que ali residem. Portanto, o interesse 

deste trabalho é identificar através das análises das entrevistas, as 

experiências em torno da vida de cada um dos sujeitos entrevistados, do 

trabalho que exercem atualmente e que já exerceram no passado e como lidam 

com a violência cotidiana nos bairros, compreendendo que se trata de 

experiências coletivas.  

Palavras-chaves: Bairros de má fama, Trabalhadores, Estigmatização 

 
  

                                                 
37 Doutoranda em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). 
Vinculada à Linha de Pesquisa de Trabalho e Movimentos Sociais. Sob a orientação de 
Rinaldo José Varussa. Email: joohieda@hotmail.com 

mailto:joohieda@hotmail.com


 

II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 
 

41 

 

 
EXPERIÊNCIA SOCIAL NO CAMPO E MOVIMENTO SINDICAL EM 

MATELÂNDIA: A LUTA PELA TERRA E A PERMANÊNCIA NO MEIO 

RURAL 

 

Karine Albano38 
 
RESUMO: Esse texto busca problematizar as experiências sociais dos 
trabalhadores rurais, dialogando com as diferentes condições de vida e 
trabalho estabelecidas no meio rural como assalariados, meeiros, parceiros, 
arrendatários, boias frias e pequenos produtores rurais em Matelândia. A partir 
disso, o objetivo é discutir as concepções e fatores que se fizeram presentes 
na vida desses sujeitos e que contribuíram para que estes se articulassem ou 
não para a formação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Matelândia. A 
pesquisa, a princípio, abrange os anos de 1950 até as décadas de 1980. Este 
período, abarca diferentes contexto, situações e dinâmicas vividas pelos 
trabalhadores rurais na região, marcado por saídas, permanências, 
transformações no meio rural, por relações de trabalho, compra e venda de 
terras, que promoveram inúmeros conflitos e lutas no Oeste do Paraná e, mais 
especificamente no município de Matelândia.  
 
Palavras-chave: Trabalhadores rurais e sindicato, condições de vida e de trabalho, 

agropecuária, agronegócio. 
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MUDANÇAS ESTRUTURAIS DAS RELAÇÕES DE FRONTEIRA 

 EM FACE DA GLOBALIZAÇÃO 

 
Kelly Cardoso da Silva39 

 
RESUMO: O presente trabalho parte da desconstrução do tradicional conceito 
de fronteira para reatualizá-lo em face das modernas concepções de território, 
que enfatizam menos o caráter de soberania nacional, e mais como um local 
de práticas diversas, híbridas, conflitantes e conflituosas, passando a constituir 
locais abertos para a formação de riquezas sociais e culturais. Neste contexto, 
as fronteiras não configuram mais uma simples demarcação dominial de 
riquezas patrimoniais de uma nação, mas são locais abertos para a formação 
de riquezas sociais e culturais, que se formam no vão do “espaço” da fissura 
existente entre o rigorismo do discurso político-jurídico e as contingências da 
vida. No entanto, essa diversidade coexiste com o processo de expansão do 
capitalismo, que tem um viés homogeneizante ao estabelecer padrões globais 
de produção e consumo, ocasionando grandes desigualdades. Assim, torna-se 
imperioso demonstrar como os padrões globalizados do capitalismo, por meio 
de sua matriz de racionalidade homogeneizante, tentam reprimir a heterogenia 
cultural típica dos espaços fronteiriços. 
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VIOLÊNCIA ESCOLAR: UM PANORAMA ATUAL 

 
Leila Tombini40 

 
RESUMO: O trabalho em questão é fruto de uma pesquisa bibliográfica com a 
intenção de desvelar as categorias da violência no ambiente escolar. Em uma 
perspectiva pós-estruturalista, o estudo não pretende definir conceitos 
fechados e universais, mas sim, propor o diálogo das diversas formas de 
violência que assolam a instituição promovendo diversos prejuízos para o 
andamento educacional. De acordo com as leituras amparadas em autores 
como Michel Foucault, Pierre Bourdieu entre outros, foi possível identificar que 
o fenômeno se desdobra em várias formas. Ambos os autores acreditam que 
existe poder nas instituições, em especial na escola, responsável por 
normatizar o comportamento, como afirma Foucault. O poder nesse meio, 
assim como em outros, não pode ser visto apenas na forma negativa, pois, a 
organização é mantida por meio dele, para que seja possível colher os frutos 
dessa relação entremeada pelo poder capaz de proporcionar bons frutos é 
preciso liberdade, caso contrário a relação será mediada pelo medo. O 
problema relacionado com o poder aparece quando é usado de forma 
opressiva, reprimindo e impondo verdades. A violência escolar pode ser 
classificada em diversos aspectos como: violência contra a escola (atos de 
depredação física), violência que a escola recebe por parte governamental 
(falta de investimentos físicos e capacitação), e a violência simbólica 
(produzida pela escola, por aqueles que fazem parte dela e a constituem como 
instituição de ensino). 
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PRÁTICAS DE TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO EM NOSSOS DIAS 

NA REGIÃO DE FORNTEIRA DO OESTE DO PARANÁ: UMA ANÁLISE 

JURÍDICA-POLÍTICO41 

 

Letícia Helfenstein42 
Maristela Ferrari43 

 
RESUMO: Abordar ou estudar questões ligadas à fronteira, 
contemporaneamente, requer dos pesquisadores debruçados a tal 
problemática ir além das análises puramente política ou econômica entre dois 
Estados nacionais como tradicionalmente se fazia, é preciso refletir sobre 
questões atuais, notadamente, do vivido nas regiões de fronteira. Que relações 
ou diferenças surgem nas regiões fronteiriças? Que conflitos sociais surgem ou 
permanecem historicamente nos espaços fronteiriços? Essas questões, dentre 
outras, são significativas de análises sobre estudos fronteiriços. Nessa direção, 
o presente trabalho tem por objetivo analisar as práticas de trabalho análogo ao 
escravo na região Oeste do Paraná, região limítrofe ao Paraguai e a Argentina. 
Pesquisas como a de Martins (1997), Haesbaert (1998) e Ferrari (2010) 
demonstram que desde o final do século XIX, a região de fronteira do Oeste do 
Paraná já apresentava práticas de trabalho análogo ao escravo, sobretudo em 
atividades do meio rural. Amplamente divulgada como região desenvolvida 
graças ao agronegócio, a região de fronteira do Oeste do Paraná, em pleno 
século XXI, ainda revela a persistência de casos de trabalhadores submetidos 
ao trabalho análogo ao escravo, dentre eles inclusive indígenas paraguaios. 
Essa questão revela a profunda contradição entre o “desenvolvimento” 
amplamente divulgado e o quase absoluto silêncio sobre questões delicadas 
como práticas arcaicas inaceitáveis. Neste sentido, analisar-se-á o que dispõe 
a Lei brasileira e a tutela jurídica destinada aos sujeitos passivos do crime 
tipificado no Art. 149 do Código Penal (redução de pessoa a condição análoga 
à de escravo) nas regiões fronteiriças com vistas aos Tratados e Convenções 
Internacionais que o Brasil é signatário, além das disposições constitucionais e 
trabalhistas referentes à temática, tudo sob a ótica do método qualitativo. 
 
Palavras-chave: Fronteira; Condição análoga à de Escravo; Tutela Jurídica. 
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A LÍNGUA JOPARÁ E A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO DO 

JORNAL DIÁRIO POPULAR. A IMAGEM DE SI E DO OUTRO 

 
Luciano Marcos dos Santos44 

 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo entender e discutir o modo como o 
Jornal Diario Popular do Paraguai constrói a imagem de si e do outro em sua 
página policial, construindo dessa maneira seu ethos popular, por meio de 
escolhas lexicais, em língua guarani misturada à espanhola. Tendo o Paraguai 
as línguas guarani e espanhol como oficiais, o jornal em foco poderia optar por 
uma redação monolíngue, mas não o faz, por razões essencialmente 
comerciais. Seguindo uma linha editorial mais assistencialista e 
sensacionalista, o jornal apela para a mescla de idiomas, como forma de 
chegar ao seu público, já que a língua híbrida é comum na rotina, em situações 
familiares e informais, estando a gosto do perfil do possível público leitor.  
Neste artigo nos debruçamos sobre as palavras em guarani, com a finalidade 
de observar o poder persuasivo destas, na medida em que são usadas como 
maneira de construir um ethos popular. Para tanto usamos como metodologia o 
estudo de caso, da edição de 01 de julho de 2011. Nos apoiamos, também, nos 
preceitos da Análise do discurso, especialmente nas bases teóricas que 
entendem a interligação entre o discurso e construção de uma imagem de si. 
Esse trabalho se justifica, essencialmente, pela importância de estudos do uso 
da palavra em público, bem como entender o processo de persuasão no 
contexto em que se apresenta. 
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PRÁTICAS DE APROPRIAÇÃO E ORDENAMENTO ESPACIAL DOS 

ILHÉUS DA PARTE BAIXA DO PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE 

 
Marcelo Pereira Painelli45 

 
RESUMO: O estudo proposto remete a um grupo de pessoas denominado 
ilhéus que têm residência às ilhas do Parque Nacional de Ilha Grande – PNIG, 
situado no Rio Paraná. Por questão de logística atemo-nos em uma parte do 
parque que aqui chamamos de parte baixa, próximo a cidade de Guaíra. É 
possível salientar que esta delimitação foi construída em conjunto com as 
observações realizadas no campo de pesquisa e em conversas com os ilhéus. 
Estão presentes neste território aproximadamente 40 ilhas e 11 casas ilhéus. O 
número reduzido de ocupações nas ilhas remete a três fatores que alterarão 
profundamente o território de estudo: a construção de usinas hidrelétricas ao 
longo do Rio Paraná, as enchentes de 1983 e a criação do Parque Nacional de 
Ilha Grande em 1997.  Os ilhéus que ainda moram no parque na sua grande 
maioria são pessoas com herança rural que passam a desenvolver nas ilhas 
práticas rurais aliadas ao turismo, a criação de animais e a pesca. Por isso 
mesmo, formou no local de estudo um grupo social diferente pelo tipo de 
trabalho que é realizado nas ilhas.  
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NOVAS FRONTEIRAS: MINORIZADOS E O ESQUECIMENTO 

 
Marcio José Silva46 

 
RESUMO: No sentido estrito da palavra, a fronteira é tida como o limite 
geográfico em que um Estado ou território está em sua borda ou limite. É a 
concepção jurídica que, por fim, permeia a mentalidade e práticas sociais. Não 
obstante, por meio dos estudos sociológicos, antropológicos e filosóficos, 
identifica-se a fronteira social, isto é, os limites criados pela sociedade, 
permeados pelo poder simbólico e capital cultural que determinam se um 
sujeito ou grupo é parte de um grupo ou se está na região fronteiriça 
(BOURDIEU, 1999). Nesse sentido, a era hipermoderna apresenta desafios à 
inclusão de grupos que já são historicamente rejeitados por delimitar seu 
espaço existencial e por lhes negar o mínimo básico para existência e 
cidadania (SILVA, 2017). Dessa forma, a ontologia desse sujeito no século XXI 
é profundamente afetada, pois, mesmo que estejam geograficamente 
centralizados, serão de maneira centrífuga apartados à fronteira social, como 
um refugo, algo a ser evitado e desgastado pelos valores morais impositivos 
(SARTRE, 2007). A proposta é discutir como mitigar essas barreiras sociais, 
que estabelecem uma fronteira de alienação dos sujeitos. 
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OUTROS FLUXOS DA TRÍPLICE FRONTEIRA: BRASILEIROS 

ESTUDANTES DE MEDICINA EM PRESIDENTE FRANCO (PY) 

 
Maria Aparecida Webber47 

 
RESUMO: Este trabalho pretende compartilhar reflexões de uma pesquisa de 
Mestrado em andamento que acompanha um fenômeno bastante significativo e 
recente na região da tríplice fronteira (AR-BR-PY), qual seja, o deslocamento 
de brasileiros oriundos de diferentes partes do Brasil que chegam em busca de 
concretizar o sonho de ser médico. Diversas faculdades privadas de Medicina 
nas cidades próximas à margem brasileira oferecem amplo acesso e preços 
muito reduzidos em relação às faculdades particulares brasileiras. As 
observações de campo realizadas durante os meses de março a junho de 2017 
junto a UPE de Presidente Franco (PY) vislumbram perfis muito heterogêneos 
e interessantes, com condições sociais tão diversas quanto os discursos sobre 
os planos dos futuros egressos. Junto com esses estudantes, familiares e 
membros da comunidade local vão redesenhando imaginários e percepções à 
medida que a convivência revela novas nuances no jogo de alteridades. A 
partir de notas etnográficas e considerações de trabalhos que versam sobre as 
dinâmicas dessa fronteira, algumas ponderações iniciais desse quadro 
começam a ser aqui traçadas. 
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CAJA NEGRA, PROCEDIMIENTO CIENTÍFICO O CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL? CONTROVERSIAS EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL EN UN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DE FRONTERA 

(ARGENTINA/BRASIL) 

 
Myrian Elena Barone48 

 
RESUMEN: Esta ponencia revisa diferentes aspectos del procedimiento 

técnico-científico que tiene como objetivo básico y fundamental la prevención, 

mitigación o corrección de los posibles efectos adversos que pueden alterar el 

ambiente a causa de la realización de un proyecto hidroeléctrico. El Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA), realizado por investigadores/ expertos de diferentes 

campos disciplinarios presenta varias etapas sucesivas y concatenadas a lo 

largo de un período prologando de tiempo, y conforman uno de los dispositivos 

por excelencia de la ¨certeza científica¨ que enmarcan una ¨minimización¨ de 

riesgos medioambientales. En definitiva, una ¨caja negra¨ que presenta el 

resultado final depurado del proceso en forma de ¨hechos¨ u ¨objetos¨ (Wolgar, 

1991). El mismo se obtiene a través de sucesivos procesos de ¨traducción¨ -

producto de la intervención de actores (humanos y no humanos)-, parte 

constitutiva de complejos entramados de relaciones, negociaciones y 

mediaciones, que ofrecen como resultado final un aspecto incontrovertible, no 

admiten discusión. Tal como lo explicita Latour (2001), la tarea científica radica 

en re-construir el trabajo técnico-científico, explorando la complejidad interna 

de la cual es producto. La cajanegrización, por lo tanto se presenta como una 

simplificación exitosa que opera ocultando el proceso que la originó y las 

múltiples heterogeneidades que participaron en él. Entonces, el hecho 

construido se vuelve incuestionable, el objeto indispensable, y ambos, puntos 

de paso obligado para aquellos que intenten conocerlo (Callón, 1995). En esa 

línea epistémica los constructores (científicos-investigadores y técnicos) de los 

informes de EIA estudian los fenómenos naturales, sociales o ambientales o 

solo refieren o expresan una interpretación que hacen de ellas? Cómo se 

construyen los informes, cómo operan las cadenas de traducción? Cómo 

obtienen consenso en el análisis y predicción de los efectos producidos en la 

naturaleza, en los grupos sociales y la sinergia que se produce entre ambos? 

Cómo determinan en su práctica científica la escisión naturaleza/cultura?, 

recordando que los hechos e inscripciones –producto de la práctica científica- 

se encuentran enmarcados en una red de instrumentos, de protocolos, de 

experiencias, de competencias, de enunciados organizados en un continun, 

donde las diferencias se tornan difusas.  En definitiva, en esta ponencia 

ensayaremos algunas respuestas –con el objeto de someterlas a discusión- en 

relación con un proyecto hidroeléctrico especifico entre Argentina/Brasil 

(Garabi/Panambi) 

                                                 
48 Doutora em Ciências Sociais. Universidad Nacional de Misiones/Argentina. 



 

II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 
 

50 

 

 
 

AGROTÓXICOS NA FRONTEIRA BRASIL-PARAGUAI: PRIMEIRAS 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTE OS SUJEITOS, 

FRONTEIRAS E “ESTADOS POSSÍVEIS” 

 
Oberty Coronel49 

 
RESUMO: Este artigo pretende encaminhar à uma primeira discussão o 
problema, a metodologia, os objetivos e a fundamentação teórica propostos no 
projeto de pesquisa aprovado na seleção para o Doutorado em Sociedade, 
Cultura e Fronteiras da Unioeste (Campus Foz do Iguaçu/PR). Nele almejo 
relacionar as práticas dos sujeitos envolvidos na circulação e o uso de 
agrotóxico com os mecanismos estatais de controle na fronteira entre Brasil e 
Paraguai. De modo a compreender como estas relações afetam as noções dos 
diferentes sujeitos do que vem a ser o Estado. Assim, dentre os objetivos 
estão: 1) a persecução dos caminhos trilhados pelo agrotóxico para 
compreender as relações que os sujeitos vão criando para o funcionamento da 
circulação; 2) compreender quais as relações desses sujeitos com as 
autoridades estatais; e 3) compreender como o Estado é “construído” a partir 
destas relações. A proposta envolve a aplicação do método etnográfico e da 
técnica de conversas qualificadas para desenvolver o problema e os objetivos. 
Além do mais, o projeto parte da noção de “Estados Possíveis” – desenvolvida 
por autores referenciados no corpo do artigo – que expressa as fronteiras não 
como o final dos países, mas o seu começo; observar o Estado a partir do 
conjunto de práticas, de histórias, de burocracias, de causalidades envolvidas 
em cada decisão é compreendê-lo como exercício, assumindo o desafio de 
explicar as categorias nativas sobre ele, para fazer dialogar com as teorias 
sociais. 
 
Palavras-chave: Fronteira; “Estados Possíveis”; Agrotóxicos. 
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AS PRIMEIRAS GREVES DOS PROFESSORES DO PARANÁ 

 
Odirlei Manarin50 

 
RESUMO: A pesquisa em andamento tem como objetivo investigar as 
condições de trabalho dos docentes da educação básica da rede pública do 
Paraná. Pode-se dizer o estudo de uma categoria de trabalhadores/as que 
vivem um paradoxo de condições materiais, sentimentais e simbólicas. Ou 
seja, ora respeitada, valorizada e reconhecida como necessária para 
emancipação humana; ora questionada por onerar os cofres públicos, 
responsabilizada unicamente por não ofertar um ensino de qualidade e 
precarizada na remuneração e condições de trabalho. Neste sentido, pretende-
se analisar as avaliações e interpretações destes trabalhadores/as a partir das 
suas experiências concretas de vida e de trabalho. Em outras palavras, o que 
eles acham que são. Porém, precisa-se aprofundar para além destas questões, 
isto é, sair da aparência e mergulhar na essência que estrutura as contradições 
sociais em que estes sujeitos estão inseridos. Assim sendo, nesta 
comunicação pretende-se expor algumas hipóteses de trabalho, assim como 
apresentar e analisar as principais reivindicações da categoria e suas 
conquistas nas greves da década de 1960, a partir das fontes da APP-
Sindicato e do DOPS (Delegacia de Ordem Política e Social). 
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“MUNDOS DESCONEXOS”: EDUCAÇÃO E TRABALHO PARA JOVENS DA 

CLASSE OPERÁRIA 

 
Paloma Mariana Caetano51 

 
RESUMO: A presente reflexão é resultado de uma pesquisa de dissertação em 
desenvolvimento, intitulada “Experiências de jovens trabalhadores em seu 
processo de escolarização em Marechal Cândido Rondon – PR”. Em nossa 
sociedade, inúmeros jovens procuram conciliar em suas jornadas duas 
dimensões sociais que se revelam, em muitos casos, contraditórias e 
excludentes: educação e trabalho. Nessa direção, buscarei problematizar qual 
é o sentido que os alunos do ensino médio, da rede pública de ensino de 
Marechal Cândido Rondon – Paraná, atribuem a esses “mundos desconexos”, 
que representa a cisão entre trabalho e educação. Para tanto, as principais 
fontes utilizadas consistem em entrevistas e no resultado de questionários 
socioculturais, realizados no ano de 2017. Compreendemos que esta 
abordagem nos possibilita explorar problemas importantes da experiência 
desses sujeitos, seus anseios, dilemas e expectativas para o futuro. 
Evidentemente, tal discussão é apenas uma das tentativas de questionar e 
indagar novos significados e sentidos que orientam a vida dos trabalhadores no 
sistema capitalista.  
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REGIÕES DE FRONTEIRA: FLUXOS, LIMITES, RELAÇÕES E PRÁTICAS 

 
Patrícia Canabarro Coelho de Moraes52 

Kathelyn Kalyna Belli53 
 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar os fluxos, os limites e 
as práticas estabelecidas em regiões de fronteira, bem como as relações que 
se constituem nesses locais, a partir das discussões de autores como: 
Bartolomé (2005), Albuquerque e Paiva (2015) e Godinho (2009). Tais textos 
apresentam as relações estabelecidas nas regiões fronteiriças e como se 
definem os fluxos de circulação, os processos de deslocamento e os limites 
espaciais que estão presentes nas práticas (legais e ilegais) no cotidiano 
daqueles que convivem nessas localidades. Sendo fronteira um termo de 
vastas significações, utilizamos a fronteira espacial como fonte de discussão 
referente a limites e demarcadores territoriais para a análise do contexto social 
dos conceitos apresentados. 
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“LUGARES DE MEMÓRIA”? O MUSEU HISTÓRICO WILLY BARTH  

SEGUNDO PIERRE NORA 

 
Renan Trombella Destri 54 

 
RESUMO: O Museu Histórico Willy Barth foi criado no final da década de 
setenta com a finalidade de resgatar e guardar a memória e a história dos 
pioneiros de Toledo e da região Oeste do Paraná. Olhando para este espaço, 
surge o questionamento: porque é necessário a dedicação e a construção de 
“espaços” e “locais” com a finalidade de resgatar, guardar e expor a memória 
de um grupo?  Para pensar este espaço, trago para a discussão os 
apontamentos de Pierre Nora presentes no artigo: “Entre memória e história: a 
problemática dos lugares”, que apresenta o conceito de “lugares de memória”, 
importante para a discussão da memória transformada em patrimônio. 
 
Palavras-chave: lugares de memória; memória; museu. 
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O TRABALHO DE CAMPO EM REGIÕES DE FRONTEIRA: UM RELATO A 

PARTIR DA EXPERIÊNCIA NA “PESQUISA SOBRE SEGURANÇA 

PÚBLICA NAS FRONTEIRAS” 

 
Sandra Cristiana Kleinschmitt55 

André Faisting56 
 
RESUMO: Diante da lacuna de informações qualificadas sobre as dinâmicas 
de criminalidade locais e sobre as especificidades sociais, econômicas e 
culturais das regiões de fronteiras no Brasil, foi realizada em 2013 uma extensa 
pesquisa sobre “Segurança Pública nos Municípios de Fronteira”. 
Encomendada pelo Ministério da Justiça dentro do Programa ENAFRON 
(Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras), e coordenada pelo 
Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana (NECVU) e pelo 
Grupo RETIS, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o 
diagnóstico cobriu os 588 municípios brasileiros da faixa de fronteira e os 
levantamentos foram realizados com base em dados secundários, com survey 
para uma amostra de 178 municípios e trabalho de campo qualitativo em 55 
municípios. Para tanto, foi necessário estabelecer parcerias com 
pesquisadores das universidades localizadas nas regiões de fronteira. Assim, a 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) ficou responsável 
pela coleta de dados nas fronteiras dos Estados do Paraná e de Santa Catarina 
e a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) ficou responsável, 
juntamente com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), pela 
coleta de dados na fronteira do Mato Grosso do Sul. Diante do exposto, o 
objetivo dessa comunicação é relatar as práticas da pesquisa de campo nessas 
regiões, suas semelhanças, diferenças e peculiaridades, partindo das 
experiências vividas por dois membros pertencentes a cada uma dessas 
equipes: da UNIOESTE e da UFGD. Dentre algumas percepções podemos 
destacar o contraste de realidades e dinâmicas fronteiriças, a desconfiança 
inicial dos moradores com as equipes de pesquisadores, as situações 
inesperadas e não planejadas, entre outras. 
 
Palavras-chave: Fronteira; Segurança Pública; Pesquisa de Campo. 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTEIRA CONSTRUINDO PONTES 

E INTEGRAÇÃO REGIONAL 

 
Sandra Marli da Rocha Rodrigues 57  

Jandir Rodrigues58 
 
RESUMO: Em regiões de fronteira, existem especificidades que precisam ser 
consideradas, entre elas está a questão da mobilidade, segurança, prestação 
de serviços e a qualidade de vida das pessoas que vivem nessas regiões. Na 
perspectiva de encontrar soluções conjuntas para resolver problemas comuns, 
constituiu-se o Consórcio Intermunicipal da Fronteira – CIF em 2009, composto 
pelos municípios de Barracão e Bom Jesus do Sul/PR/Brasil, Dionísio 
Cerqueira/SC/Brasil e Bernardo de Irigoyen/Missiones/Argentina. Desde a 
constituição o CIF, passou a desenvolver ações integradas em diversas áreas, 
entre elas: saúde, patrulha mecanizada, agricultura, educação, cultura, 
assistência social, infraestrutura, visando o bem-estar da população dos 
municípios membros. Desde a constituição o CIF pautou a intenção de romper 
com a cultura individualista e fortalecer o espirito da coletividade. Nesse 
sentido, o CIF tem construído diversas “pontes” mesmo estando localizado em 
uma fronteira seca. O CIF é um importante instrumento para o desenvolvimento 
econômico e social da população da Tri Fronteira, como é conhecida a região. 
O Consórcio tem se tornado referência nacional e internacional, de 
desenvolvimento integrado em área de fronteira.  Essa experiência bem-
sucedida é fruto do engajamento dos governos municipais, de instituições 
privadas e das organizações da sociedade civil, as últimas sempre tiveram uma 
relação de harmonia e reciprocidade, independente de lado da fronteira, 
promove-se trânsitos culturais e a construção de uma identidade coletiva.   
 
Palavras-chave: Tri-fronteira; Integração; Desenvolvimento regional. 
 
  

                                                 
57 Graduada em Pedagogia para Educadores do Campo, Mestranda do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu – Sociedade, Cultura e Fronteiras, UNIOESTE Campus Foz do 
Iguaçu; e-mail: darocharodrigues@gmail.com, orientador professor Dr. Fernando José Martins, 
e-mail: fernandopedagogia2000@yahoo.com.br. 
58 Acadêmico de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar da UNILA; e-mail: 

jandir.sanjar@gmail.com. 

 



 

II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 
 

57 

 

 

OS SENTIDOS DA FRONTEIRA PARA OS ESTUDANTES FRONTEIRIÇOS 

DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MARECHAL CÂNDIDO 

RONDON/PR 

 
Vanderson Rafael Muller Dapper59 

Marli Terezinha Szumilo Schlosser60 
 
RESUMO: O presente trabalho apresenta os resultados do Projeto de Iniciação 
Científica Voluntária (PICV) intitulado: “A percepção da fronteira dos docentes e 
discentes em colégios públicos de Marechal Cândido Rondon – PR 
(2016/2017)”, vinculado ao Laboratório de Ensino de Geografia (LEG) e Grupo 
de Pesquisa Ensino e Práticas de Geografia (ENGEO) da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Portanto, pretende-se discutir os 
sentidos e significados que os estudantes fronteiriços atribuem ao conceito de 
fronteira. A pesquisa foi realizada durante as aulas de Geografia em três 
estabelecimentos públicos de ensino (Escola Estadual do Campo Porto 
Mendes, Colégio Estadual do Campo Professor Nilso Franceski e Colégio 
Estadual Antônio Maximiliano Ceretta) localizados na faixa de fronteira no 
Município de Marechal Cândido Rondon (Paraná-Brasil). Participaram da 
investigação os estudantes de três turmas de 9º ano do Ensino Fundamental, 
eles foram convidados a responder um questionário a respeito de suas 
percepções sobre a fronteira. A partir das análises dos questionários, 
percebeu-se que os discentes possuem dificuldades em distinguir os sentidos 
das palavras “fronteira”, “divisa” e “limite”, na maioria dos casos utilizando-as 
como sinônimos. Além disso, aproximadamente 46% dos estudantes 
participantes demonstraram que não percebem que suas práticas cotidianas 
ocorrem num espaço de fronteira internacional.  
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A INTEGRAÇÃO NAS CIDADES-GÊMEAS DA FRONTEIRA BRASIL-

BOLÍVIA: ELEMENTOS DE COOPERAÇÃO E CONFLITO 

 
Vicente Giaccaglini Ferraro Junior61 

 
Resumo: Fronteiras são verdadeiros laboratórios de integração social e política 
entre as nações. Os diferentes atores sociais do nível local estão em constante 
contato com o nível internacional, sendo beneficiados e simultaneamente 
prejudicados por sua condição cosmopolita. Nesse sentido, a fronteira Brasil-
Bolívia apresenta rico campo de pesquisa para as Ciências Humanas e o 
estudo da paradiplomacia. Em grande medida, o povoamento da região se deu 
em meio a pouco controle estatal – a distância dos grandes centros nacionais 
de ambos os países reforçou a situação de isolamento. Apenas nos últimos 
anos que a região, por sua relevância geopolítica e econômica, passou a 
ganhar maior atenção dos agentes estatais. A presente pesquisa teve por 
objetivo identificar os elementos de cooperação e conflito na fronteira Brasil-
Bolívia, além de examinar os seus principais fluxos territoriais. Para tanto, 
foram realizadas pesquisas de campo nas principais cidades-gêmeas da 
extensa faixa fronteiriça: Corumbá-Ladário (Mato Grosso do Sul) / Puerto 
Quijarro-Puerto Suárez (Santa Cruz), Guajará-Mirim (Rondônia) / 
Guayaramerín (Beni) e Brasileia-Epitaciolândia (Acre) / Cobija (Pando). O 
estudo dos casos contou com observação in loco e questionários voltados a 
representantes de diferentes áreas, tais como educação, saúde, segurança, 
comércio, turismo, política e representação consular. Constatou-se que, apesar 
de os núcleos gêmeos apresentarem características comuns a toda a faixa da 
fronteira Brasil-Bolívia, cada qual possui elementos particulares de integração e 
separação resultantes das interações do nível local com o nacional e 
internacional. A velha máxima está correta: cada fronteira é uma fronteira. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA BRASIL-

PARAGUAI: UMA ANÁLISE A PARTIR DO CASO RAFAAT 

 
Wender Milani Viegas Carbonari 

 
RESUMO: Para além de sua dimensão física, territorial, de limites e divisas, as 
fronteiras podem ser compreendidas também em sua dimensão simbólica na 
medida em que interagem com um imaginário socialmente compartilhado, 
ligando-o a concepções de mundo, ideias e a valores. Nesse sentido, a 
presente dissertação busca analisar as "representações sociais da violência na 
fronteira" a partir do caso do assassinato do narcotraficante brasileiro, Jorge 
Rafaat Toumani, conhecido em Pedro Juan Caballero (Paraguai) - cidade 
“gêmea” de Ponta Porã (Brasil) - como o “Rei da Fronteira”. A mídia jornalística 
é entendida como a fonte dessas representações sociais. O recorte delimitado 
para análise da pesquisa compreendeu as notícias que continham “Rafaat” 
como palavras-chave, e que foram publicadas nos jornais online ABC Color (81 
notícias) e Campo Grande News (118 notícias), no período de junho a 
dezembro de 2016. Nesse sentido, fundamentado em revisão bibliográfica 
sobre criminalidade, violência e fronteiras, e tendo como material empírico um 
banco de dados com diferentes variáveis contidas nas notícias selecionadas, o 
trabalho se sustenta numa análise qualitativa sobre os conteúdos dessas 
representações manifestadas pela imprensa local em sua versão digital. 
 
Palavras-chave: Fronteiras; mídia; Rafaat. 
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MALFORMAÇÃO CONGÊNITA ASSOCIADA À EXPOSIÇÃO DE 

AGROTÓXICOS NA URS DE CASCAVEL ENTRE OS ANOS DE 2010 E 2015 

 

Alan Júnior dos Santos62 
Karin Fredrich63 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Qualquer variação na formação embrionária pode acarretar uma 

malformação congênita (MC), que pode diferir em grau e gênero quanto as 

mutações funcionais dos órgãos afetados ou mesmo em sua forma estética. 

Pode-se conceituar a MC como uma anomalia estrutural ou funcional motivado 

por causas anteriores ao evento do nascimento e que podem se manifestar já 

no momento da concepção ou em etapas posteriores da vida (SANTOS; DIAS, 

2005). No Brasil a MC corresponde a 18, 7% das causas de mortalidade 

infantil. Nas regiões Nordeste e Norte a taxa de mortalidade atinge os 15%, 

sendo a região Sul campeã em mortalidade por MC no primeiro dia de vida, 

com 25, 8%. Esse índice não diminui no período pós-neonatal: 

 
 

Em relação à mortalidade infantil pós-neonatal, as MFC ocupam o 
segundo lugar dentre as causas de mortalidade infantil, sendo que as 
regiões líderes desses índices são a Sul e Centro-Oeste, com 28,7% 
e 28,9%, respectivamente, ambas acima da média nacional que é de 
23,2. Anualmente, nascem em torno de 7,9 milhões de crianças com 
alterações congênitas graves e, destas quase 3,2 milhões terão 
alguma deficiência para o resto de suas vidas, necessitando de 
acompanhamento de serviços de saúde especializados (VIEIRA ET 
AL., 2016).   
 
 

Dentre as causas da síndrome estão o fator genético e exposição 

ambiental. Sobre a exposição ambiental, sabemos que o consumo de 

determinadas drogas, e medicamentos como também alguns tipos de vírus são 

responsáveis por boa parte das MC’s, porém essas características variam entre 

                                                 
62 Graduado em Ciências Sociais - Licenciatura pela Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná e Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais - Mestrado pela 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: alansantos.1609@gmail.com 
63 Graduada em Ciências Biológicas - Bacharelado pela Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná e Especialização em Gestão, Perícia e Educação Ambiental pela Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: karinfredrich@hotmail.com 
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as regiões do Brasil (PANTE ET. AL, 2011). O fato de termos a região Sul e 

Centro-Oeste com maior incidência de Malformações Congênitas pode nos 

direcionar a algumas pistas sobre os motivos dessas ocorrências. Há 

pesquisas muito recentes que anunciam a relação entre MC e o consumo de 

agrotóxicos nessas regiões. Embora não esteja comprovado, pode-se 

considerar a hipótese de que o consumo de agrotóxicos seja responsável pela 

discrepância nas taxas da síndrome no Sul e Centro-Oeste do Brasil. 

Muito embora este seja um tema de amplo espectro, e sua 

competência de pesquisa e análise gire, em grande medida, em torno das 

Ciências da Saúde, é possível, a partir da hipótese mencionada, estabelecer 

algumas considerações sobre o tema utilizando pesquisas já publicadas e 

apropriando um recorte espaço-temporal específico. 

O período escolhido, entre 2010 e 2015 não se fez por acaso. Levamos 

em conta que o consumo de agrotóxicos está ligado com a produção capitalista 

e o mercado, e mais que isso, a relação do trabalho humano com a 

propriedade da terra e os meios de produção. O ano de 2010 representou para 

o Brasil uma inversão do foco de produção. Desde o final da década de 1970 

vínhamos em uma onda crescente de exportação de produtos manufaturados 

(industrializados), em 2010 houve uma curva negativa nesse setor e 

conseguinte aumento na exportação de produtos básicos (culturas e minério). 

Foi a primeira vez em quase quarenta anos que o Brasil exportou mais 

produtos primários do que industrializados. Por fim, em 2015 essa curva de 

inversão diminui e o número agregado dessas exportações nos dois setores 

quase convergem, porém ainda prevalecem os produtos básicos com 50% de 

participação nas exportações contra 40% dos produtos manufaturados 

(BOMBARDI, 2017).  

Considerando que uma maior demanda de exportação exige uma 

maior quantidade de produção, entendemos que o período entre 2010 e 2015 

também foi um período de crescimento de setores que dependem da produção 

agrícola e agropecuária, como a indústria dos agrotóxicos. 

Já a região de Cascavel foi escolhida para esta análise por ser um dos 

polos exportadores de grãos a nível nacional e por estar localizada no Oeste 

paranaense, região responsável pela maior produção de Soja no Estado e uma 
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das maiores do país. O Estado do Paraná (17.210,50 milhões de toneladas – 

safra 2014/2015) é o segundo maior produtor dessa oleaginosa ficando atrás 

apenas do Mato Grosso (28.018,60 milhões de toneladas – safra 2014/2015). 

De acordo com o DERAL - Departamento de Economia Rural (2016, p. 5): 

 
 

O Valor Bruto da Produção Total no Paraná em 2015 foi de R$ 77,82 
bilhões de reais. A cultura da soja foi responsável por R$ 17,32 
bilhões ou cerca de 22% do valor total. Em comparação com ano de 
2014, o crescimento foi de cerca de 8%. Esse crescimento foi reflexo 
da maior área plantada e consequentemente da maior produção da 
oleaginosa. 

 
 

A expansão da produção agrícola, como já destacado, significa 

também a expansão da indústria do agrotóxico. É possível que essa expansão 

traga consequências imediatas e de médio a longo prazo tanto para o meio-

ambiente como para os seres humanos. Nesse sentido, faremos uma breve 

análise sobre a relação entre a Malformação Congênita e a utilização de 

agrotóxicos em Cascavel entre os anos de 2010 e 2015. Também serão 

introduzidos dados referentes a outros períodos, porém estes terão caráter 

comparativo e contribuirão para a análise proposta. 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE CONSUMO E INTOXICAÇÃO POR 

AGROTÓXICOS NO BRASIL 

 

Bombardi (2013) em uma pesquisa realizada entre 2007 e 2013 

revelou que desde 2009 o Brasil ocupa o primeiro lugar entre os países 

consumidores de agrotóxicos. Entre 2000 e 2010 houve um aumento de 200%. 

Em 2009, os três Estados que apresentavam maior consumo de agrotóxico 

(Valores referentes às vendas de produtos) eram, respectivamente, Mato 

Grosso (18,9%), São Paulo (14,5%) e Paraná (14,3%) (FIGURA 1). 
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FIGURA 1: 

(FONTE: BOMBARDI, p. 6, 2013) 
 
 

Em 2009 a cultura de soja e milho já recebiam mais de 50% dos 

agrotóxicos utilizados no país. Conforme demonstra a FIGURA 2, a produção 

da soja consumiu 47,1% das vendas de agrotóxicos, o milho 11, 4%, a cana 

8,2%, o algodão 7,4%, o café 3,8, os citrus 3,0% e outras 19,1%. É importante 

salientar que, em geral, o milho é utilizado como uma cultura de rotação com a 

soja. 
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FIGURA 2: 

(FONTE: BOMBARDI, p. 6, 2013) 
 

 

Em 2015 esses números aumentam, a soja passa a consumir 52% da 

produção de agrotóxicos no Brasil, a cana e o milho correspondem a 10% do 

consumo, seguido pelo algodão 7%, trigo 4%, café 3% e o arroz e o feijão, 

ambos com 2%. Em relação à área plantada, isso corresponde a 8,33 kg de 

agrotóxicos por hectare. Porém, por ser uma média nacional, há diferenças 

regionais. São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul os números 

variam entre 12 e 16 kg por hectare (BOMBARDI, 2017). 

O consumo por Estado, apresentado na FIGURA 1 (que apontou os 

Estados de MT, SP e PR respectivamente como maiores consumidores de 

agrotóxicos em 2009), não correspondeu exatamente aos números de 

intoxicação na análise do período entre 2007 e 2013. Conforme os dados sobre 

intoxicação (FIGURA 3), foram apontados os Estados do Paraná, São Paulo e 

Minas Gerais respectivamente como as unidades da federação que 

apresentam os índices mais altos de intoxicação por agrotóxicos no Brasil. 
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FIGURA 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(FONTE: BOMBARDI, p. 14, 2016) 

 
 

Poderíamos supor, por exemplo, que houve uma variação nas vendas 

de agrotóxicos entre os Estados neste período o que acabou ocasionando uma 

maior taxa de intoxicação no Paraná e levando o Estado do Mato Grosso, 

maior consumidor no ano de 2009, à índices baixos de intoxicação entre 2007 

e 2013. Mas não foi o que ocorreu. A variação no consumo de agrotóxicos não 

alterou de forma significativa nesses anos, sendo o período de maior diferença 

em relação ao consumo nacional, o ano de 2013. De acordo com Bombardi 

(2016), em 2013 Mato Grosso continua como campeão consumidor com 17,7% 

do total nacional, seguido por São Paulo com 14,9% e Paraná com 11,6. Tanto 

em 2009 como em 2013 - este último ano sendo o período de maior variação 

apesar da queda percentual - continuam sendo os Estados que mais utilizaram 

agrotóxicos - não obstante, conhecidos como “celeiros” do agronegócio. 

É importante ressaltar que não houve diminuição bruta do consumo de 

agrotóxicos entre 2007 e 2013 pelos Estados apresentados aqui. A variação 

negativa informada nos gráficos está relacionada ao nível nacional de 

consumo. A mesma pesquisa informada por Bombardi (2016) aponta, por 

exemplo, crescimento do consumo em outros Estados brasileiros, motivo pela 
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qual diminui-se percentualmente os números entre os principais consumidores. 

Outros Estados, em 2013, tiveram aumento entre 1% a 3% no consumo de 

agrotóxicos em relação a 2009. 

A derradeira prova do aumento do consumo de agrotóxicos no Brasil 

nos últimos anos está ligada a um fator crucial, a concentração fundiária. 

Segundo Bombardi (2016) em 2015, 0,006% dos imóveis rurais do Brasil 

correspondiam a 18% de toda a área ocupada por imóveis em áreas rurais. Em 

2003 eram 2% (BOMBARDI, 2017). 

O notório avanço da concentração fundiária e a eminente expansão 

agrícola com o avanço da produção agropecuária e a monocultura 

convertendo-se em comodities são sustentados por uma utilização massiva de 

agrotóxicos. O Brasil consome hoje 20% de todo o agrotóxico comercializado 

mundialmente, sendo que a soja, o milho e a cana são o destino de 72% de 

todo esse composto (BOMBARDI, 2017). 

No ano de 2000 foram consumidas 170 mil toneladas de agrotóxicos no 

país, em 2010 houve um aumento de mais de 100% saltando para 370 mil e 

em 2014 mais de 500 mil toneladas. Ou seja, um aumento de 135% em 15 

anos (BOMBARI, 2016). Entre 2014 e 2015, apenas o Paraná, terceiro maior 

consumidor, introduziu em suas lavouras 98.623,72 toneladas de agrotóxicos 

dos mais variados tipos (DUTRA; FERREIRA, 2017). 

 

MALFORMAÇÃO CONGÊNITA E INTOXICAÇÃO EM CASCAVEL/PR 

ENTRE OS ANOS DE 2010 E 2015 

 

No Brasil, a fim de mascarar a verdadeira função dos agrotóxicos e 

disfarça-los de um desconfortável estigma conquistado durante as últimas 

décadas, indústrias, alguns órgãos do governo e mesmo comerciantes desses 

produtos os vem chamando de “Defensivos Agrícolas”. O termo é utilizado pelo 

Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola (SINDAG). A 

Lei n. 7.802/89 define os agrotóxicos como: 

 
 

[...] os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou 
biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no 
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armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 
pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de 
outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e 
industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da 
fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos conside-
rados nocivos; substâncias e produtos, empregados como 
desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de 
crescimento. (BRASIL, p. 555, 2011) 

 
 
Muito embora a ideia inicial da utilização desses químicos no meio 

ambiente fosse com a ideia de preservação dos produtos agrícolas e até 

mesmo florestas e ecossistemas, atualmente vem contribuindo drasticamente 

para o fim daquilo que idealmente deveria proteger. Rachel Carson, em sua 

icônica obra Primavera Silenciosa em 1962 já alertava sobre as consequências 

de uma utilização descontrolada desses produtos. Segundo a autora: “[...] nós 

permitimos que esses produtos químicos fossem utilizados com pouca ou 

nenhuma pesquisa prévia sobre seu efeito no solo, na água, animais selvagens 

e sobre o próprio homem” (CARSON, p. 193, 1962). 

Ao levar em consideração o modelo de desenvolvimento da agricultura 

brasileira, consideramos que a mesma demanda por uma cada vez mais 

crescente necessidade de produtos químicos e que, portanto, torna relevante 

uma discussão sobre as populações atingidas por esses desdobramentos. 

Em um estudo publicado em 2017 e divulgado pela Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz) sobre o uso de agrotóxicos por Unidades Regionais de Saúde 

(URS) no Paraná entre 2014 e 2015, apontou as URS de Cascavel como a 

maior aplicadora de agrotóxicos por toneladas (t) do Estado ultrapassando, 

neste período, a marca de 5t. Logo atrás, a URS de Ponta Grossa aparece com 

aproximadamente 3,5t seguido pelas URS de Toledo (Aprox. 3,3t) e Campo 

Mourão (Aprox. 2,9t).  

A pesquisa ainda elencou os 64 princípios ativos mais utilizados no 

Paraná e demonstrou que o glifosato é o mais aplicado, representando 27% 

das aplicações do Estado. Seguido pela Atrazina com 7%. Na URS de 

Cascavel, o glifosato representa 30% dos agrotóxicos utilizados e na URS de 

Francisco Beltrão 35% (DUTRA; FERREIRA, 2017). 
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FIGURA 4: Quantitativo de hectares plantados na produção de grãos no estado do Paraná, da  
URS de Cascavel e FranciscoBeltrão, 1994-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: (DUTRA; FERREIRA, p. 246, 2017). 
 
 

Observamos com a FIGURA 4 que houve um crescente número de 

hectares plantados na produção de grãos no período em questão. Entre os 

anos de 2000 e 2014 houve um acréscimo de 39% desses espaços (5,9 mil 

hectares para 8,2 mil hectares) (DUTRA; FERREIRA, 2017). Isso significa 

exatamente uma maior exposição ambiental humana aos agrotóxicos, o que 

corrobora com a hipótese inicial de uma correlação entre MC e consumo de 

agrotóxicos. 

Essa relação se acentua ao analisarmos os Odds Ratios na FIGURA 5 

do mesmo período sobre o controle de malformações congênitas no Paraná, na 

URS Francisco Beltrão e URS Cascavel. Conforme o demonstrativo, foi 

observado maior taxa de MC na URS de cascavel entre 2003 e 2014. 

Importante salientar que a Unidade Regional de Saúde de Cascavel é formada 

por 55 municípios. Dutra e Ferreira (2017) esclarecem que se fossemos 

analisar todo o Paraná pelas URS, teríamos 193 municípios dos 399 existentes 

no Estado classificados como alto risco de consumo de agrotóxicos.  

Muitas pesquisas demonstram que a MC está relacionada com o 

estreitamento das fronteiras entre o rural e o urbano, ou seja, das residências 

muito próximas das áreas de cultivo. Mesmo que haja outras formas de contato 
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com agrotóxicos, seja pelo ar transferindo partículas desses componentes em 

longas distâncias ou por alimentos, o fato de estar muito próximo à essas áreas 

tornam muito maiores as chances do desenvolvimento de MC em recém-

nascidos. 

 
 
FIGURA 5: Odds Ratios brutos e intervalos de confiança de nascidos vivos com malformação 
congênita para variáveis controle para todo o estado do Paraná e para as URS de Cascavel e  
Francisco Beltrão, 1994-2014: 

FONTE: (DUTRA; FERREIRA, p. 246, 2017). 

 
 

Conforme VIEIRA (2016), em uma pesquisa feita na 10ª Regional de 

Saúde informou que entre os anos de 2010 e 2015 61,41% dos recém-

nascidos com MC são oriundos da cidade de Cascavel, seguido por Santa 

Tereza do Oeste com 3,02%. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após breve reflexão, foi possível considerar que a região de 

Cascavel/PR, onde constatou-se corrente expansão de suas fronteiras 

agrícolas inserido em um Estado com uma das maiores produções de grãos do 

Brasil também enfrenta um aumento de malformações congênitas. É preciso 
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assumir frente a isso a necessidade de pesquisas mais profundas com o 

objetivo de analisar a correlação entre o consumo de agrotóxicos e a MC. 

O Brasil é um dos maiores exportadores de produtos básicos do mundo 

e a conjuntura econômica e política indica que esse mercado deve se expandir 

ainda mais nos próximos anos. Há cada vez mais a necessidade imediata de 

fomento a pesquisas que detalhem especificamente as formas de inserção 

desses agroquímicos em nossas vidas e formas conscientes e alternativas de 

lidarmos com os abusos e excessos desses produtos sobre o meio ambiente. 

O glifosato, por exemplo, está há 6 anos integrando um grupo de 

agrotóxicos que requerem uma reavaliação toxicológica. Tal processo é 

coordenado pela Anvisa e encara problemas devido a interferência dos 

fabricantes do herbicida com ações judiciais que impede que as avaliações 

sejam feitas (MELO, 2015). Portanto, além do fomento à pesquisa, há a 

importância da defesa de leis que defendam uma fiscalização mais 

comprometida com os interesses inerentes à vida humana e sua reprodução, 

de forma digna e segura. 

Indico aqui um site desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor – IDEC que mapeou todas as feiras orgânicas do Brasil, todas 

mesmo! O objetivo é estimular a alimentação saudável e mostrar que esses 

produtos muitas vezes estão mais próximos de nós do que pensamos: 

https://feirasorganicas.org.br/. 

Em 2012 foi realizada uma pesquisa pelo IDEC com o objetivo de 

saber o que as pessoas achavam dos produtos orgânicos, 74% das pessoas 

disseram que optariam pelos orgânicos se houvessem comercialização 

próximo as suas residências e se estes fossem mais baratos.  
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MARANGATÚ (NUEVA ESPERANZA-CANINDEYÚ- PY)64 

 

Aline Kammer65 

Maristela Ferrari66 

 

Introdução 
 

Atualmente fronteira tem sido objeto de estudo de várias ciências e não 

apenas da geografia, e seu conceito foi e continua sendo objeto de estudos da 

geografia. A fronteira é muitas vezes interpretada apenas como linha limítrofe 

entre dois territórios nacionais, mas, podemos dizer que essa ideia não faz jus 

ao real significado de fronteira (MACHADO (1998), RAFFESTIN (1993)). 

Segundo Ferrari (2011) pode-se dizer que o termo fronteira vai além das 

concepções voltadas a uma mera linha de divisão entre dois territórios, ela é 

uma área habitada, espaço aberto e não fechado com interações das 

sociedades que habitam suas margens. Para autora é uma zona de fronteira. 

Mas em que consiste a zona de fronteira? A autora responde: 

 
 

A zona de fronteira pode ser entendida como espaço que emerge da 
demarcação do limite político territorial entre dois Estados Nacionais; 
ela se encontra na confluência entre dois territórios fundados sobre 
duas culturas e identidades nacionais construídas dentro da oposição 
entre “nós e os outros”. Mas, longe de ser apenas espaço político 
geográfico, marcado pela diferença cultural, identidade nacional e 
pertencimento territorial, a zona de fronteira é também espaço social e 
cultural. (FERRARI, 2015, p.2). 
 
 

A partir da noção de zona de fronteira como espaço de interações 

transfronteiriças sugerida por Ferrari (2015) pode-se então analisar as redes de 

interações transfronteiriças. Na mesma direção de Ferrari (2015), Machado 

(2005) explica que o conceito de zona de fronteira: 

                                                 
64 Este trabalho faz parte do Trabalho de Concluso de Curso (TCC) e está vinculado ao 
Laboratório de Estudos sobre Fronteira, Território e Ambiente (GEFTA) da UNIOESTE – 
Campus Marechal Cândido Rondon, sob Orientação da Profª Drª Maristela Ferrari. 
65 Graduada em Geografia, Mestranda em Geografia pela Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná/Campus Marechal Cândido Rondon, alinealinekammer@outlook.com; 
66Docente do Programa de Pós-Graduação em Geografia /Marechal Cândido Rondon, 

maristela7ferrari@gmail.com  
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[...], aponta para um espaço de interação, uma paisagem específica, 
com espaço social transitivo, composto por diferenças oriundas da 
presença do limite internacional, e por fluxos e interações 
transfronteriças, cuja territorialização mais evoluída é a de cidades 
gêmeas [...]. (MACHADO, 2005, p.21). 
 

 
Tal noção leva-nos a pensar que, apesar de Colônia Marangatú e Pato 

Bragado pertencerem a diferentes territórios nacionais, aquelas duas 

territorialidades indicam um espaço com inúmeras interações. Espaço 

fronteiriço marcado pelo limite internacional é espaço também marcado por 

profundas diferenças sociais, culturais, econômicas e políticas. São essas 

diferenças ou assimetrias geradas pelo limite internacional que promovem 

diferentes redes de interações transfronteiriças. Por exemplo, entre Colônia 

Marangatú e Pato Bragado, a busca de determinados tipos de serviços 

públicos e de trabalho no lado brasileiro tem se dado por meio das redes 

sociais (amigos, parentes e vizinhos) que por meio de informações estimulam a 

formação de uma rede internacional, é o que Scherer-Warren (2005, p. 41) 

chama de rede social ou rede de solidariedade. Quando alguém de Colônia 

Marangatú (Nueva Esperanza – Canindeyú (PY)) necessita de determinado 

tipo de serviço médico-hospitalar ausente no lado paraguaio, logo um amigo, 

parente ou vizinho, em solidariedade ao doente e a família, ajuda com 

informações a buscar tal tipo de serviço no lado brasileiro (Pato Bragado – PR). 

É neste sentido que se forma a rede de solidariedade internacional. Para 

Marques (2000, p. 36)  

 
 

[...] a força da análise de redes sociais, está na possibilidade de 

construir estudos muito precisos nos aspectos descritivos sem impor 

um arcabouço teórico conceitual como camisa de força. Este método 

de análise permite a realização de investigações sem a perda de 

visão da estrutura social ao mesmo tempo em que permite novos 

olhares sobre fenômenos mal compreendidos e outros aspectos da 

realidade social [...].  

 

 

Para Scherer-Warren (2005, p.41), “quando as redes de solidariedade 

constituem-se num movimento social poderão extrapolar os limites locais 

atingindo escalas internacionais” é dentro desta perspectiva que pensamos a 
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categoria de redes transfronteriças, como uma rede que rompe os territórios 

nacionais. Mas como integrar a rede na análise geográfica das interações 

transfronteiriças? Dias (2002, p. 148), nos lembra que uma das propriedades 

importantes da rede é a conectividade já que representa as ligações existentes 

entre lugares. Segundo a autora, ao longo do tempo a rede passa a significar 

um conceito com nós que são interligados por vias onde se pressupõe 

circulação material e informacional. É também neste sentido que o conceito de 

rede será empregado neste trabalho. Portanto, o presente trabalho tem por 

objetivo analisar que fatores contribuíram e ainda contribuem para o 

surgimento de redes de interação transfronteiriças no segmento da zona de 

fronteira brasileiro-paraguaia formado por Pato Bragado (PR) e Colônia 

Marangatú (Nueva Esperanza PY), (Figura 1). Para responder a tal objetivo, o 

trabalho foi dividido em duas partes: a primeira analisa aspectos geo-históricos 

das transformações econômicas e políticas lá ocorridas a partir da segunda 

metade do século XX; a segunda parte analisa a tipologia das redes de 

interações transfronteiriças que lá se estabeleceram. Finalizamos o trabalho 

indicando que as redes de interações transfronteiriças entre aquelas cidades 

foram, em parte, promovidas e facilitadas por obras técnicas conduzidas pelo 

Estado nacional brasileiro: a formação do lago ou reservatório de água sobre o 

rio Paraná para Usina Hidrelétrica de Itaipu (1975-1982). Uma obra que 

facilitou, em parte, a circulação e a conectividade dos dois lugares próximos a 

fronteira-linear.  
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Figura 1- Localização das áreas estudadas, Pato Bragado (Paraná – 
Brasil) e Colônia Marangatú (Nueva Esperanza – Paraguai).67 

 

ASPECTOS GEOHISTÓRICOS 

 

Para compreender as redes de interações transfronteiriças 

estabelecidas entre Pato Bragado e Colônia Marangatú, se faz necessário 

adentrar na história e analisar a formação das territorialidades de Pato Bragado 

e Colônia Marangatú. Para tal análise, fizemos um recorte temporal e partimos 

dos processos de exploração de recursos naturais (erva-mate, madeira) 

ocorridos na metade do século XIX com as chamadas obragens, processo de 

colonização e ocupação de Pato Bragado e posteriormente de Colônia 

Marangatú.  

Em meados do século XIX, o governo brasileiro estabeleceu como 

escopo instalar forças militares nas áreas fronteiriças do estado paranaense. 

Essas instalações militares garantiam a segurança e a soberania nacional nas 

fronteiras, era uma estratégia geopolítica, imbricado a isso, iniciaram-se 

políticas de “povoamento da fronteira”. O marco inicial para o “povoamento” foi 

                                                 
67 Fonte: Disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps/search/mapa+politico+de+canindeyu>. Acesso em: 01 ago. 
2017. Organização e Arte: autora 
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à abertura das picadas68, que se deram em até a foz do Rio Iguaçu. Naqueles 

trabalhos, os militares encontraram nas terras localizadas no extremo oeste do 

estado paranaense algumas empresas explorando terras e erva mate de forma 

ilegal, podendo contrabandear a erva mate para os países da bacia do Prata 

(GREGORY V; MYSKYW; GREGORY, 2004). Após a descoberta desses fatos, 

o governo passou a intensificar os projetos de exploração e “povoamento” na 

região oeste do Paraná, para isso, utilizou-se das empresas de exploração 

conhecidas como Obragens69. As terras que atualmente fazem parte do 

município de Pato Bragado eram pertencentes à Obrageiras Compañia de 

Maderas Del Alto Paraná, tal empresa instalou ali a Fazenda Britânia, que criou 

instalações para o beneficiamento da produção ervateira e porto para o 

escoamento e exportação. Nascia assim o Porto Britânia, que contava com 

armazéns, e áreas para beneficiamento da erva mate, além de contar com uma 

unidade fabril de extratos de laranja apepu70 e óleo de erva cidreira 

(GREGORY V; MYSKYW; GREGORY, 2004).  

Nas áreas da atual Colônia Marangatú, ocorreram também os 

processos de explorações realizados pelas Obragens, esses processos deram-

se notadamente entre 1883 até 1940. Para Coelho (2015, p. 66-67), o fracasso 

paraguaio na Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870) passou a incitar ainda 

mais os problemas políticos, sociais e econômicos do Paraguai. Assim, o país 

passou a vender as terras situadas na parte leste de seu território, terras que 

foram sendo adquiridas por Companhias Obrageiras, que passaram a explorar 

recursos naturais como madeira e erva-mate. As Obrageiras não voltaram suas 

atividades para o povoamento oriental paraguaio, apenas concentraram suas 

atividades em exploração dos recursos disponíveis nessas terras.  

Através dessa rápida análise na escala temporal, podemos encontrar 

as primeiras redes de interações transfronteriças entre brasileiros e paraguaios, 

notadamente redes de trabalho estruturadas pelas empresas obrageiras. 

Aquelas empresas contratavam trabalhadores paraguaios (muitos deles 

                                                 
68 Processo de retirada de cobertura vegetal ou desmatamento, para a instalação de moradias, 
construção de estradas, vilas e cidades. 
69 Empresas contratadas pelo governo para a abertura das terras, essas exploravam recursos 
naturais como madeiras nobres, erva-mate e outros. 
70 Uma espécie de laranja silvestre de sabor marcante. 
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indígenas) e brasileiros, conhecidos como Mensus71, trabalhadores braçais. 

Além das redes de trabalho transfronteiriças, estruturaram-se outras redes, 

como a de comércio internacional de madeira, de extratos de laranja apepu e 

de chás como a cidreira e hortelã que eram exportados para a Europa, 

Paraguai e Argentina. A madeira destinava-se a fabricação de móveis e 

extratos para a fabricação de perfumes na França. Já a erva-mate ia para 

Argentina e Paraguai. (GREGORY V; MYSKYW; GREGORY, 2004). 

Posteriormente as empresas Obrageiras que exploravam as terras do 

oeste paranaense, inserem-se as colonizadoras, empresas que adquiriram 

grandes extensões de terras no Paraná, essas visavam a venda para 

“colonizadores”, vindos especialmente do sul do Brasil. Já em 1946, a 

Colonizadora Maripá adquire as terras da fazenda Britânia, tal colonizadora 

continuou a explorar a erva-mate e a madeira nas terras da Britânia. Para os 

serviços braçais como a derrubada das árvores e a colheita da erva-mate a 

colonizadora contavam com os próprios moradores do Porto Britânia e com 

moradores do lado paraguaio, podemos observar mais uma rede de interação 

histórica que surgiu através do trabalho. Segundo Gregory; Myskyw; Gregory:  

 
 

A utilização da mão-de-obra de paraguaios aumentou 
consideravelmente nos anos seguintes, pois eram, segundo relatos 
dos primeiros moradores e funcionários da Maripá no Porto Britânia, 
pessoas com muito mais habilidade e resistência física, no trabalho 
de derrubada das árvores, [...]. Sabiam como enfrentar a mata densa 
e aguentar o calor intenso e úmido do Rio Paraná ou em meio a 
floresta. (GREGORY; MYSKYW; GREGORY, 2004, p.53). 

 
 

A atividade de exploração e manejo da madeira e erva-mate exigia 

elevada mão de obra, desde a derrubada, manejo e transporte-escoamento da 

matéria-prima, esse aumento no fluxo de pessoas que faziam o trajeto até o 

Porto Britânia acelerou a formação da vila de Pato Bragado, Vila Rio Branco e 

também um pequeno povoado no próprio Porto Britânia, era a “colonização” 

das terras do município de Pato Bragado e da região oeste do Paraná. As 

terras exploradas pelas colonizadoras já estavam povoadas, existiam nessas 

                                                 
71 Os mensus eram a mão-de-obra quase absoluta empregada nos trabalhos de extração para 
as Obrageiras. Trabalhadores mestiços, paraguaios, brasileiros e indígenas (COELHO, 2015, 
p.66), esses trabalhadores eram duramente explorados e estavam sob péssimas condições de 
trabalho.  
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terras a presença de indígenas guaranis e caboclos. No entanto, o Estado e as 

colonizadoras desconsideravam a presença desses indígenas na região oeste 

paranaense. Nesse processo, nascem discursos pejorativos que 

deslegitimavam a identidade guarani, esses eram chamados de “paraguaios” 

ou “bugres” e acabavam sendo desamparados pelos direitos de proteção 

indígena vigente na época podendo assim avançar com o avassalador 

processo de colonização conhecido como “Marcha para o Oeste”. (MAZUZAKI, 

2005, p.76). 

Segundo Coelho (2015, p. 70-71) Colônia Marangatú foi colonizada 

pela Imobiliária e Colonizadora Marangatú, entre 1960 e 1980. A Colonizadora 

Marangatú tinha a posse de 84.240 ha, margeando o Rio Paraná, aquela terra 

era comercializada para campesinos paraguaios e migrantes brasileiros 

oriundos dos estados do sul. Portanto, a partir de 1960, nova rede 

transfronteiriça nascia entre Pato Bragado e Colônia Marangatú, além da 

migração, outras redes foram sendo formadas, dentre elas as econômico-

comerciais como a do café brasileiro levado ilegalmente para o lado paraguaio. 

A partir de 1970 começaram a ocorrer mudanças profundamente 

significativas no cotidiano dos moradores das encostas do Rio Paraná. Em 

1974 iniciaram-se as obras da Usina Hidrelétrica do Itaipu. A Itaipu negociava 

com os agricultores da área (camponeses, meeiros, arrendatários, posseiros) 

indenizações para as terras que seriam tomadas pelas águas. Segundo 

Germani (2003), para o funcionamento da usina foi necessário a construção de 

um reservatório que tomaria as terras circundantes ao Rio Paraná, logo, essa 

área deveria estar livre de moradores, em outras palavras, as terras as 

margens do Rio Paraná deveriam estar desocupadas. A Itaipu utilizou de 

processos jurídicos para desapropriar esses moradores, passando a se 

responsabilizar em pagar as indenizações pelas terras, mas, algumas 

indenizações eram baixas e injustas, na região se instalou um clima hostil 

marcado por conflitos e luta pela permanência das famílias nas terras e por 

preços melhores pelas terras. Em Outubro de 1982, iniciou-se a formação do 

Reservatório da Itaipu, depois de 12 dias as terras desses agricultores já 

estavam submersas e os agricultores expropriados. 
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Com o processo de expropriação desses agricultores gerou redes de 

migração para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Amazonas e Acre. Em 

contrapartida, alguns desses agricultores não tinham recursos suficientes para 

migrar em direção a outros estados mais longínquos. Desse modo, passaram a 

migrar para o lado paraguaio, de maneira especial em direção ao 

Departamento de Canindeyú, Nueva Esperanza município da qual a Colônia 

Marangatú faz parte. No lado paraguaio, os brasileiros buscavam reconstruir 

suas vidas e instalar suas propriedades sem perder o contato e o vínculo com 

os familiares que ficaram em terras brasileiras. (COELHO, 2015, p.47). Outro 

fator que estimulou a migração para o Paraguay foi a denominada 

modernização da agricultura, que esfacelava aos pequenos agricultores que 

não tinham recursos financeiros para acompanhar tal modernização, segundo 

Albuquerque: 

 
 

As denominadas modernização e mecanização da agricultura, com a 
expansão dos plantios de soja na década de 1970, favoreceram o 
deslocamento de muitos agricultores, posseiros e arrendatários das 
terras brasileiras próximas à fronteira para o Leste do Paraguai. 
Nesse contexto, o governo ditatorial do Paraguai efetiva um grande 
plano de colonização agrícola na região fronteiriça com o Brasil, 
facilitando a entrada de empresas e colonos estrangeiros nos 
departamentos fronteiriços. Os desdobramentos da Marcha para o 
Oeste no Brasil se encontraram com a Marcha al Este no Paraguai a 
partir da década de 1960. A Marcha al Este visava reassentar os 
camponeses que viviam na área central e mais populosa do Paraguai 
(ALBUQUERQUE, 2009, p. 141). 
 

 

As redes da migração brasileira para o interior do território paraguaio 

tiveram sua gênese ligada aos processos de modernização e expropriação de 

terra na formação do reservatório da Itaipu, processos que “massacravam” os 

pequenos produtores de Pato Bragado e região. Além disso, a oferta de terras 

baratas no Paraguai incentivou a migração brasileira para o país vizinho. A 

rede da migração brasileira foi também estimulada pelo próprio governo 

paraguaio que passou a permitir a venda de terras nas zonas fronteiriças aos 

brasileiros. O ex-presidente Stroesser (1954-1989), concentrou suas políticas 

de povoamento na região leste do Paraguai, especialmente para os 

departamentos fronteiriços que se encontravam, do ponto de vista político, em 
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certo abandono. Tal processo de ocupação gerou, posteriormente, inúmeras 

ligações entre Brasil-Paraguai. (COELHO, 2015, p. 41). 

Com a formação do Reservatório de Itaipu em 1982, a navegabilidade 

do antigo Rio Paraná que apresentava forte correnteza, tornou-se muito mais 

facilitada e ainda, a paisagem local que antes apresentava um relevo 

extremamente. A partir desse fato, temos a ascensão das redes de interação 

tranfronteiriças de Pato Bragado e Colônia Marangatú, que passam a ocorrer 

cotidianamente, estabelecendo fluxos de bens, mercadorias e pessoas. Essas 

facilidades além de aumentar o fluxo das redes de interação legais, facilitaram 

processos ilegais como o contrabando, em 1980 as redes de contrabando se 

intensificavam com o contrabando de café de óleo de hortelã, que eram 

escoados em portos clandestinos. 

 

TIPOLOGIA DAS REDES DE INTERAÇÕES TRANSFRONTEIRIÇAS 

CONTEMPORÂNEAS 

 

As redes de interação transfronteiriças entre Pato Bragado-Colônia 

Marangatú continuam sendo estabelecidas no período contemporâneo, mas, 

algumas redes atuais assumem outra tipologia e tem outro caráter que as 

redes históricas assumiam. As redes de interações transfronteiriças ainda se 

realizam através do transporte fluvial e os portos de embarque/desembarque 

utilizam o mesmo nome dos portos do passado, isto é, Porto Britânia no lado 

brasileiro e Puerto Marangatú no lado paraguaio. Ainda que seja uma 

passagem não legalizada entre Brasil e Paraguai, os portos tem sido utilizado 

cotidianamente para fluxo de pessoas e o transporte de produtos e 

mercadorias, notadamente de consumo corrente, de moradores de Colônia 

Marangatú e Pato Bragado. A travessia de pessoas e mercadorias de um lado 

ao outro da fronteira não tem controle dos Estados nacionais, sem postos de 

fiscalização, todas as redes que lá se estruturaram e ainda se estruturam são, 

do ponto de vista dos Estados nacionais, ilegais. 

Encontramos uma rede que persiste na escala temporal, em distintos 

períodos, é a rede de migração brasileira em direção ao Paraguai. No entanto, 

verifica-se também que muitos migrantes brasileiros dentro do Paraguai, após 
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certo tempo e por diferentes razões retornam ao Brasil, retorno que forma uma 

rede de migrantes do Paraguai para o Brasil. Por exemplo, na década de 1980, 

após moradores de Pato Bragado migrarem para Marangatú impulsionados 

pelos baixos preços das terras e pela atividade econômica do cultivo do 

hortelã, com o declínio de tal atividade, muitos brasileiros que haviam migrado 

para Marangatu passaram a retornar para o Brasil. Atualmente o retorno de 

brasileiros ao país se dá basicamente por dois motivos: o primeiro é a falta de 

acesso a serviços públicos no lado paraguaio, notadamente, saúde e 

educação, o segundo está ligado ao processo de modernização-mecanização 

cada vez mais presente no lado paraguaio o que acaba pressionando o 

pequeno camponês que não acompanha tal modernização a vender suas 

terras e retornar ao lado brasileiro. 

Como em Colônia Marangatú não há oferta de emprego, as famílias 

retornam para busca de sustendo através do emprego, o entrevistado 172, 

residiu por muitos anos com sua família em Marangatú, a família trabalhava na 

lavoura, mas a situação começou a ficar complicada, mal se conseguia tirar 

para subsistência familiar. O entrevistado falou sobre a dificuldade de se obter 

trabalho em Marangatú, razão pela qual, “eles vem para o lado brasileiro atrás 

de trabalho, pois lá só tem lavoura, não tem fábrica, as serraria fechou tudo, só 

se quiser trabalha de peão ou arrendar, mas tem muito pouco”. Por outro lado, 

o retorno de migrantes brasileiro ao país, se explica também pelo acesso aos 

direitos de trabalho e também outros diretos, como o de aposentadoria em lado 

brasileiro. Um entrevistado 273 explicou que, são os direitos dos trabalhadores 

aqui no Brasil que fomentam o retorno de brasileiros e até mesmo filhos de 

brasileiros nascidos no Paraguai que os fazem buscarem trabalho no lado 

brasileiro. Além disso, os direitos trabalhistas no Brasil diferem dos direitos 

trabalhistas no Paraguai. Por exemplo, para o entrevistado paraguaio: “aqui no 

Brasil temos direitos, podemos aposenta depois com o tempo, eles assina a 

carteira, se fica doente ganha auxilio, trabaia tem que, né. Aqui no Pato tem 

aonde trabaia sempre”. Esse entrevistado se refere às empresas bragadenses, 

                                                 
72 Entrevista realizada no dia 10 de agosto em Pato Bragado com um brasiguaio, balconista em 
um bar.  
73 Entrevista realizada no dia 10 de agosto em Pato Bragado com um paraguaio que reside 
agora em Pato Bragado e que preferiu não se identificar.  
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pois assinam carteira de trabalho, tem salário pago referente ao que se pede 

no sindicato e posteriormente esses trabalhadores poderão se aposentar, pois 

é recolhido as contribuições referentes a esse benefício salarial. O mesmo não 

é verificado em lado paraguaio. 

Outra rede estabelecida do lado paraguaio em direção ao lado 

brasileiro é a rede pela busca de serviços médico-hospitalares e de educação. 

Durante a pesquisa de campo foi possível verificar que inúmeras pessoas 

saem de Colônia Marangatú em direção a Pato Bragado em busca de serviços 

de educação e de saúde. 

No setor da educação, Pato Bragado conta com uma rede pública de 

ensino que inicia no Centro Municipal de Ensino Infantil Gotinha de Mel, 

passando pela escola Municipal Marechal Deodoro até o Ensino Médio no 

Colégio Estadual Pato Bragado (essas são as únicas escolas em Pato 

Bragado). Embora Colônia Marangatú também ofereça serviços na rede de 

educação pública como a prestada pela Escuela Mariscal Lopez, que conta 

com ensino básico e ensino Médio, segundo a pesquisa de campo, os serviços 

de educação lá ofertados, são insuficientes para a demanda dos moradores de 

Colônia Marangatú e, por vezes, considerados de pouca qualidade se 

comparado aos oferecidos em lado brasileiro (Pato Bragado). Daí a busca de 

serviços de educação na rede pública de Pato Bragado. Quem busca tais 

serviços são, normalmente, migrantes brasileiros no interior do Paraguai ou 

filhos de brasileiros nascidos com nacionalidade paraguaia. 

As redes também se estabelecem em busca de serviços de saúde, 

onde brasiguaios e paraguaios atravessam a fronteira visando atendimentos. 

Todos os entrevistados durante a pesquisa, falaram sobre a problemática da 

saúde em Colônia Marangatú, existe lá, uma unidade de atendimento, mas 

esse não supre a demanda da localidade, além disso, os atendimentos ali 

ofertados são de baixa complexidade, comorbidades mais graves devem ser 

levadas para cidades maiores como Ciudad Leste e Troncal, o deslocamento 

para tais cidades se dá principalmente por estradas de chão e as estradas 

nessas localidades se encontram em péssimas condições, combinando esses 

fatores com uma considerável distância, os moradores de Colônia Marangatú 

optam por serem atendidos em Pato Bragado. O município de Pato Bragado 
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conta com um Centro de saúde, uma Unidade de atendimento para a família e 

Hospital Villela Caprioti, com corpo clínico composto por: ginecologista, 

pediatra, psicólogo, nutricionista, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

dentista, assistente social e farmacêutico. No Centro de Saúde, há consultórios 

para clínico geral, sala para aplicação de vacinas e injetáveis além de sala para 

atendimentos de emergências e urgências, na Unidade de atendimento para a 

família há atendimento de pediatra, ginecologista, psicólogo e dentistas, os 

internamentos são atendidos no Hospital Villela Caprioti. Apesar de encontrar 

em Pato Bragado apoio médico hospitalar para determinadas comorbidades, 

não há nesse município atendimento para comorbidades de média e alta 

complexidade, nem atendimento para determinados exames, tratamentos 

diferenciados, determinadas intervenções cirúrgicas e nem estabelecimentos 

como maternidades. A população que necessitar de atendimento especial deve 

deslocar-se para outros locais que prestem o serviço necessário. 

Mais uma rede que se estabelece entre Pato Bragado e Colônia 

Marangatú é a rede econômico-comercial, embora se modifique em termos de 

produtos e mercadorias, devido a variação cambial, gera interações cotidianas 

na zona de fronteira brasileiro-paraguaia analisada. Atualmente essa rede é 

estruturada do lado paraguaio para o lado brasileiro. Segundo a pesquisa de 

campo, boa parte dos residentes em Colônia Marangatú busca produtos e 

mercadorias de consumo corrente em Pato Bragado, pois os comércios, de 

modo geral, presentes na Colônia Marangatú não atendem as necessidades 

dos seus moradores. Na verdade, em Marangatú tem uma pequena 

vendinha/mercadinho de propriedade do balseiro, onde são oferecidos itens 

básicos de alimentação e remédios. Assim, quando se faz necessária a compra 

de outros produtos e mercadorias os moradores atravessam a fronteira para 

comprar o que necessitam em lado brasileiro. 

No que tange fatores sociais e culturais, temos, as festas em ambos os 

lados da fronteira, as quais mobilizam moradores de ambos os lados da zona 

fronteiriça. A rádio brasileira transmite festas, divulga eventos e convida a 

população do lado paraguaio a participar em lado brasileiro. Essas interações 

sociais e culturais promovem encontros entre jovens que muitas vezes 

resultam em casamentos entre moradores de Pato Bragado e de Marangatú. 
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Muitos casais, após casar, vão morar no lado paraguaio enquanto parte da 

família permanece na cidade de Pato Bragado, o que resulta numa rede de 

relações de parentesco transfronteiriça. Uma das festas em que participam 

moradores do lado paraguaio e brasileiros é a Festa de Nossa Senhora dos 

Navegantes de Pato Bragado, festa realizada atualmente, na capela Nossa 

Senhora dos Navegantes na linha KM 5, uma tradição naquele local. A imagem 

da Santa foi trazida para a localidade por caminhoneiros e trabalhadores que 

deslocavam madeira do município de Toledo até o Porto Britânia, ali foi feita 

uma gruta para a Santa. A primeira comunidade a sediar as festividades foi a 

associação dos moradores do km 3, sede construída após a doação do terreno 

por um morador da localidade. Anos depois, a comunidade foi abandonada 

pelos moradores por falta de sócios ocasionada pela migração campo-cidade, 

e aos impactos abalos causados pela construção da Usina Hidrelétrica do 

Itaipu, já que famílias perderam suas terras, além de comunidades católicas 

como a do Barro Branco e Princesa que se extinguiram por desapropriação 

causada pela formação do Reservatório da Itaipu. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em uma análise histórica da formação territorial de Pato Bragado e de 

Colônia Marangatú, encontramos presentes as redes de interação 

tranfronteiriças, logo, essas não são apenas contemporâneas, são antigas, 

mas tornaram-se mais intensas no pós-formação do Reservatório do Itaipu. 

Para compreender essas interações históricas se fez necessário entender 

como essas áreas foram “colonizadas”. Nas Obragens encontramos nessa 

zona de fronteira as redes de interação através do trabalho nas Empresas 

Obrageiras que empregavam tanto paraguaios quanto brasileiros, os 

trabalhadores sofriam exploração de sua mão-de-obra, recebiam um ordenado 

baixo, que muitas vezes era pago em mercadorias quês lhe eram fornecidas 

para a sobrevivência, além disso, eram quase que posse dos capatazes 

dessas empresas. Verificamos que as empresas Obrageiras, visavam 

especificamente explorar as riquezas naturais (madeiras nobres, erva-mate, 

laranja apepu) em ambas as áreas, portanto, a “colonização” dessas áreas 
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ficou a cargo das empresas Colonizadoras, o processo de mão de obra 

empregado nas Obragens repetiu-se nas Colonizadoras. 

Constatamos que o principal fator para a intensificação das redes 

transfronteiriças após a formação do reservatório da Itaipu, foi à facilidade no 

acesso às margens do rio, pois, o relevo nas margens do Rio Paraná era 

íngreme e de difícil acesso, o que provocava riscos a população que buscava 

atravessar suas águas, além disso, após represamento do Rio Paraná, a 

correnteza de suas águas caudalosas desapareceu, bem como redemoinhos e 

rochas, facilitando a navegação fluvial entre o território brasileiro e o paraguaio. 

Por ter facilitado o acesso as redes de interações transfronteiriças, eram e 

ainda são redes ilegais, como a do contrabando do café e do óleo de hortelã. O 

contrabando do café ocorria de Pato Bragado até Colônia Marangatú, os 

contrabandistas de Pato Bragado mantinham diferentes profissões e faziam 

contrabando como fonte extra de renda. Já o contrabando de óleo de hortelã 

dava-se entre Colônia Marangatú e Pato Bragado. Os produtores de hortelã 

marangatunense buscavam melhores preços no Brasil. Constatamos a 

presença de redes de comércio de produtos ilegais até os dias atuais, mas, 

outros produtos estão envolvidos nos dias atuais, cigarros, entorpecentes, 

eletrônicos e agrotóxicos. 

Concluímos que as redes contemporâneas tecidas nessa área 

transfronteiriça se estruturam por razões diversas, em busca de atendimentos 

de saúde, educação e até compras. Os moradores de Colônia Marangatú, 

alegam falta de apoio pelo governo paraguaio nos serviços públicos como 

educação e saúde. Encontramos em Colônia Marangatú, uma Unidade de 

Saúde familiar, essa, supre atendimentos primários, como prevenção e 

comorbidades leves, o processo de deslocamento para cidades que prestam 

outros atendimentos são dificultados pelas condições das estradas e os gastos 

clínicos, fazem com que esses, busquem atendimento em Pato Bragado. Os 

Marangatunenses conseguem o atendimento através das redes de 

solidariedade, adquirindo cadastro de munícipe ou cartão do SUS pelo 

endereço de familiares e conhecidos, ainda, alguns moradores tem 

propriedades em Pato Bragado o que facilita retirada de documentação para 

atendimento. Esses atendimentos a moradores do Paraguai em clínicas 
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brasileiras não são fatos isolados de Pato Bragado e Colônia Marangatú, temos 

esses acontecimentos em inúmeras áreas das zonas de fronteira brasileiras. 

Na área da educação encontramos escolas nas duas localidades 

estudadas. Mas, em Colônia Marangatú, não há creches e as crianças são 

aceitas na escola apenas aos quatro anos impossibilitando o trabalho como 

fonte de renda por parte da mãe. Podemos perceber, que o estudo no Ensino 

Médio em Colônia Marangatú, não é focado em vestibulares, então os jovens 

que almejam uma educação continuada buscam nas escolas bragadenses 

esse complemento. Uma problemática encontrada no funcionamento da escola 

de Colônia Marangatú, está relacionada com o tempo. Nos períodos chuvosos 

a energia elétrica cai com muita facilidade em Colônia Marangatú, ademais, o 

acesso a estrada que leva a escola é quase impossível nos dias chuvosos. 

Esses fatos fazem com que as aulas sejam canceladas nesse período, fazendo 

com que esses alunos tenham um ensino defasado. 

Pode-se perceber que, as redes formadas em busca de mercadorias 

de consumo corrente, ocorrem pela falta de mercados em Colônia Marangatú, 

existem quatro vendas em Colônia Marangatú que tem produtos básicos como 

farinha, arroz, açúcar, e esses apresentam um preço alto. Quando há 

necessidade de fazer as “compras do mês”, ou comprar algo que não é 

ofertado nessas vendas, esses moradores de se deslocam para Pato Bragado 

e fazem suas compras no comércio municipal. Após as compras, eles voltam 

de ônibus para o Porto Britânia e não há nenhuma fiscalização nesses 

produtos adquiridos, sendo livre o trânsito de mercadorias nessa travessia 

cotidiana.  

Encontramos redes históricas e contemporâneas, redes de interações 

transfronteiriças vivas no cotidiano dessa faixa de fronteira. E mesmo essas 

redes de interação mesmo vistas como ilegais pelos Estados Nacionais, 

ocorrem cotidianamente entre os habitantes de Pato Bragado e Colônia 

Marangatú. As redes de interações tranfronteiriças tecidas pela sociedade 

dessas localidades, criam nessa faixa de fronteira uma territorialidade 

transfronteiriça, essa, miscigena as duas territorialidades e suas tradições, 

idiomas e costumes. As redes mais densas tecidas de Colônia Marangatú para 

Pato Bragado ocorrem pela segregação social existente nas terras de Colônia 
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Marangatú, os governantes de Nueva Esperanza falham na prestação de 

serviços básicos a comunidade marangatunense e essa demanda passa a ser 

atendida em Pato Bragado. Tendo isso em vista, se faz necessário pensar em 

políticas internacionais bilaterais, para atender as demandas e visualizar as 

realidades dessas áreas transfronteiriças. 
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EFEITO DA FRONTEIRA LINEAR SOBRE COMÉRCIO E CONSUMO: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DA CIDADE DE SALTO DEL GUAIRÁ 

(DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - PY) 

 
Ana Paula Azevedo da Rocha74 

Maristela Ferrari75 
 
INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho analisa as relações transfronteiriças que se 

desenvolvem no segmento de fronteira entre Brasil e Paraguai a partir das 

cidades de Guaíra e de Salto Del Guairá, cuja localização pode ser verificada 

na figura 1. As interações naquele segmento de fronteira são muito recentes e 

decorrem, em parte, das alterações que surgiram na região após a criação do 

lago da usina hidrelétrica de Itaipu (1975-1982). Antes da criação deste lago a 

cidade de Guaíra explorava de forma muito intensa o turismo que se 

desenvolvia pela presença das Sete Quedas no rio Paraná. A exploração 

econômica do turismo gerava outras atividades no setor terciário e postos de 

trabalho com várias lojas e hotéis a serviço de um constante fluxo de turistas 

em Guaíra. Salto Del Guairá, por sua vez, possuía sua base econômica no 

setor primário e explorando, ainda que de forma bem singela, o comércio por 

ocasião do diferencial econômico da fronteira e do grande fluxo de turistas que 

se desenvolvia por conta do grandioso atrativo natural existente na região. Com 

a criação do lago de Itaipu e o fim das Sete Quedas as duas cidades se 

reorganizaram, mas só passaram a apresentar interações significativas depois 

do surgimento da ponte nacional Ayrton Senna (1994-1997) que liga o Paraná 

ao Mato Grosso do Sul (ROCHA; FERRARI, 2017). 
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Graduação em Geografia da UNIOESTE – Campus de Marechal Cândido Rondon. Integrante 
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anapaula_azevedo31@hotmail.com. 
75Professora da Graduação e Pós-Graduação em Geografia. UNIOESTE – Campus de 
Marechal Cândido Rondon, maristela7ferrari@gmail.com. 
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                      Figura 1: Mapa de localização da área de estudo. 
                      Fonte: Organizado pela autora, 2017. 
 

Tem-se então que a articulação entre as duas cidades é recente, desta 

forma o estudo deste segmento de fronteira mostra-se relevante porque 

permite compreender como tais interações estão se desenvolvendo, 

principalmente a partir do viés comercial, que é uma perspectiva pertinente 

para compreender o limite internacional a partir destas duas cidades. 

 

A CONDIÇÃO DAS FRONTEIRAS: MOMENTO DE SUPRESSÃO OU DE 

CONSOLIDAÇÃO? 

 

O conceito de fronteira é utilizado em vários contextos, normalmente 

fazendo referência a duas situações que se contrapõe, mas a concepção que 

cabe à discussão aqui apresentada é da fronteira enquanto elemento 

intimamente ligado ao limite territorial. Quando se analisa a história do conceito 

de fronteira, como pode-se verificar em Ferrari (2014), percebe-se que este 

conceito foi adquirindo significações diversas ao longo da história, sempre 

respondendo às necessidades do tempo e do espaço em que as discussões 

sobre ele se desenvolviam. Considera-se a fronteira intimamente ligada ao 

limite territorial, já que parte-se da ideia de que limite e fronteira não são 

sinônimos, são elementos distintos como pode ser observado no que 

estabelece Martin (1994) acerca deste assunto:  
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A identificação entre “limite” e “fronteira internacional” decorre 
provavelmente da mobilidade e imprecisão cartográfica que na maior 
parte do tempo acompanhou o desenvolvimento das sociedades. Mas 
os Estados modernos necessitam de limites precisos onde possam 
exercer sua soberania, são sendo suficientes as mais ou menos 
largas faixas de fronteira. Assim, hoje o “limite” é reconhecido como 
linha, e não pode portanto ser habitada, ao contrário da “fronteira” 
que, ocupando uma faixa, constitui uma zona, muitas vezes bastante 
povoada onde os habitantes dos Estados vizinhos podem 
desenvolver intenso intercâmbio, em particular sob a forma de 
contrabando (MARTIN, 1992, P. 47). 
 

 
Nesta perspectiva, fronteira é aquilo que está próximo dos limites de 

um território, podendo constituir seu início ou final, de acordo com o ponto de 

vista de análise. Além desta distinção, tem-se também aquela apresentada por 

Lia Osório Machado, que expressa a realidade cotidiana das áreas de fronteira: 

 
 

Se é certo que a determinação e defesa dos limites de uma 
possessão ou de um Estado se encontram no domínio da alta política 
ou da alta diplomacia, as fronteiras pertencem ao domínio dos povos. 
Enquanto o limite jurídico do território é uma abstração, gerada e 
sustentada pela ação institucional no sentido de controle efetivo do 
Estado territorial, portanto, um instrumento de separação entre 
unidades políticas soberanas, a fronteira é lugar de comunicação e 
troca. Os povos podem se expandir para além do limite jurídico do 
Estado, desafiar a lei territorial de cada Estado limítrofe e às vezes 
criar uma situação de facto, potencialmente conflituosa, obrigando a 
revisão dos acordos diplomáticos (MACHADO, 2000, p. 9-10). 

 
 

Refletindo a temática a partir do entendimento desta autora é possível 

pensar o limite como o elemento que sempre está fechado, que cerca seus 

recursos e populações. Em alguns momentos essa “cerca” fica mais rígida, em 

outros mais flexível, mas sempre atendendo os interesses políticos e 

econômicos daqueles que a controlam. Por outro lado, se o limite divide e 

cerca territórios, a população fronteiriça de maneira informal rompe os 

controles territoriais e transforma os espaços fronteiriços em espaços abertos e 

interconectados, sempre possibilitando trocas e interações. Deste modo, a 

população local procura valorizar seus recursos, buscando comprar onde o 

preço é mais atrativo, trabalhar onde o rendimento é melhor, utilizar os serviços 

que trazem mais vantagens e ganhos. Esta constante interação que é vista nas 
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áreas de fronteira decorrem do diferencial econômico e político de cada 

território (MACHADO, 2005 e 1998). 

É válido deixar claro que o território tratado neste ponto é o espaço da 

soberania dos Estados Nacionais, onde se colocam as normas que estes 

estabelecem, no entanto, a perspectiva de território partilhada é mais 

abrangente, ela considera-o como um espaço construído e delimitado pelas 

relações de poder que os mais variados atores estabelecem entre si 

(RAFFESTIN, 1993), e também considera a perspectiva integradora de 

território, que concebe poder político, econômico e cultural de forma complexa 

para a construção dos territórios, como pode ser visto em (HAESBAERT, 2004 

e 2011).  

Com todas estas articulações que se desenvolvem próximas ao limite 

internacional, surge uma área em que aquele que está do “outro lado”, torna-se 

próximo e ator frequente das relações cotidianas. E esta área pode ser 

considerada como a zona de fronteira, como bem estabelece Ferrari: 

 
 

A zona de fronteira internacional é aqui entendida como espaço que 
emerge do limite institucionalizado; ela se encontra na confluência 
entre dois territórios nacionais porém, ao invés da ideia clássica de 
divisão entre dois grupos que se constrói na relação da 
identidade/alteridade, a zona de fronteira remete à ideia de ligação 
entre os territórios, e para apreendê-la é necessário abandonar o 
conceito clássico de território e considerar o conjunto territorial de 
ambos os lados do limite, pois se trata de outra territorialidade que 
submetida à fronteira linha vai re-configurar o espaço territorial 
dividido (FERRARI, 2014, p. 22). 
 

 
Mesmo com todas as interações que se desenvolvem nas áreas 

próximas às fronteiras, nos discursos atuais muito se discute sobre seu fim 

(que pela lógica apresentada trataria do fim dos limites enquanto restrição à 

circulação) e sobre uma globalização que homogeniza culturas e povos, 

tornando o contexto global muito parecido e sem particularidades. No entanto, 

quando se realiza uma observação minuciosa das relações desenvolvidas em 

âmbito global, o que se pode observar é um cenário bem distante daquele que 

é a anunciado. Tem-se na verdade um mundo bem dividido, com infindáveis 

particularidades, com tantas organizações quanto povos e países existentes, 

além da hierarquia e regionalizações criadas com base em critérios 
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econômicos. O discurso anunciado é contraposto pelas práticas que se 

verificam, a ideia de uma globalização que iguala e aproxima, é confrontada 

por uma globalização neoliberal que cria ainda mais desigualdades e age em 

benefício daqueles que monopolizam a posse do dinheiro em oposição àqueles 

que não são possuidoras dele, como pode ser observado em Haesbaert e 

Porto-Gonçalves (2006) e Santos (2002). 

Não bastando o fato de que a globalização não é suficiente para 

eliminar as fronteiras, nem mesmo por meio da cultura e dos símbolos, 

vivenciamos um período em que elas reafirmam-se. Sendo assim, a ideia do 

seu fim aparece, no máximo, como um discurso ideológico utilizado com algum 

interesse específico. Na prática, as fronteiras se fortalecem, tornam-se em 

alguns casos muito mais consistentes e fechadas. Para exemplificar isto basta 

observar o posicionamento do governo dos Estados Unidos com relação a 

construção de muros, fechamento de suas fronteiras para as pessoas que 

migram de um país ao outro. Outro exemplo relevante é a saída do Reino 

Unido da União Europeia por conta do interesse de fechar seu território para 

migrantes, no caso refugiados, em um momento em que o bloco econômico do 

qual fazia parte se posicionou de forma a aceitá-los. É evidente, a partir de tais 

situações, que as fronteiras não chegaram ao seu fim, elas estão muito 

presentes, principalmente quando se trata do elemento humano. Quando a 

restrição ou a permissão da circulação se refere aos capitais tem-se condições 

diferenciadas, essa circulação é mais fluida e enfrenta menos barreiras. 

Quando Haesbaert (2011) trata dos territórios-redes a grande permeabilidade 

das fronteiras para a circulação do capital fica muito clara: 

 
 

[...] A diferença em relação á multiterritorialidade funcional do Estado 
é que, enquanto esta se faz pelo encaixe simultâneo de territórios-
zona autocontidos, a das grandes empresas se realiza pela sucessão 
de territórios-zona articulados, formando grandes territórios-rede onde 
o controle mais importante não é o que se dá sobre 
áreas/zonas/superfícies, mas sobre dutos e/ou fluxos e pontos ou 
polos de conexão que, conjugados, compõem as redes 
transnacionais. 
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A estes fluxos, que tornam-se até territórios-redes, as fronteiras estão 

sempre abertas, eles desenvolvem-se de forma contínua, perpetuando suas 

atividades e permitindo ganhos e benefícios para àqueles que os coordenam. 

  

A COMPREENSÃO DA FRONTEIRA A PARTIR DE UMA ANÁLISE NA 

ESCALA LOCAL: A RELAÇÃO GUAÍRA E SALTO DEL GUAIRÁ. 

 

No segmento de fronteira estudado não é possível estabelecer uma lei 

muito rígida daquilo que tem circulação livre, mas é possível identificar dois 

principais tipos de circulação que estão ligadas ao centro comercial: a da mão-

de-obra e dos produtos. A mão de obra circula por esta fronteira estabelecendo 

uma rede de trabalhadores que se deslocam do Brasil, a partir das cidades de 

Guaíra e de Mundo Novo em direção a Salto Del Guairá para atuarem no 

comércio e em atividades que dele derivam, com isso têm-se os funcionários e 

os proprietários de lojas e também as pessoas que atuam nos restaurantes, em 

muitos casos de brasileiros, que existem em Salto Del Guairá.  

A outra circulação que ocorre neste segmento de fronteira é a de 

produtos e mercadorias. Este fluxo é composto por diversos elementos, tanto 

aqueles que partem do Paraguai bem como aqueles que partem do Brasil. Os 

produtos que saem do Brasil são os que compõem o cotidiano das pessoas, ou 

seja, produtos de supermercado que são adquiridos quando a cotação das 

moedas brasileira e paraguaia torna essa situação vantajosa. No conjunto que 

viaja do Brasil para o Paraguai estão produtos industrializados, frutas, verduras 

e tudo aquilo que se oferta nos supermercados e cuja aquisição é mais 

vantajosa no Brasil do que no Paraguai. Nem todos os produtos deste grupo 

poderiam transitar entre os dois países, tendo em vistas as normas sanitárias 

estabelecidas entre eles, no entanto isso não se torna um empecilho nem um 

barreira para aqueles que atravessam a fronteira cotidianamente para realizar 

suas compras. 

Esta fronteira é muito permeável para a circulação de mão-de-obra e 

de produtos de consumo cotidiano, e assim as cidades fazem parte de uma 

rede urbana, pensando rede urbana a partir da perspectiva de Corrêa (1989), 

onde as pessoas circulam de forma bastante intensa buscando os benefícios 
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que uma ou outra cidade pode oferecer. O que difere esta situação de uma 

rede urbana comum é o fato de as cidades estarem em países diferentes, mas 

estão próximas entre si, e então se consolida a proposição de Martin (1994), 

Machado (2000) e Ferrari (2014), já que a população das áreas próximas ao 

limite internacional se articulam de maneira cotidiana, construindo assim uma 

região de fronteira. 

Já o que sai do Paraguai em direção ao Brasil compõe uma ampla 

gama de produtos e mercadorias: equipamentos eletrônicos, de informática, 

perfumes, maquiagens, bebidas dentre diversos outros produtos importados, 

alguns originais e outros cuja originalidade não pode ser assegurada. Tais 

produtos, diferentemente daqueles que partem do Brasil, não são elementos 

básicos do cotidiano das pessoas, mas produtos diferenciados, e no âmbito de 

uma sociedade que é considerada como sociedade de consumo (BAUMAN, 

1999), isso contribui para que haja um número expressivo de brasileiros que se 

dirigem ao Paraguai para fazer compras.  

Há uma relativa liberdade para trânsito de pessoas e mercadorias 

neste segmento de fronteira, no entanto a circulação mais fluida é aquela que 

ocorre de forma a não ultrapassar o limite da cidade paraguaia. Para se chegar 

ao centro de compras há uma grande liberdade, é possível entrar e sair do 

território paraguaio sem que a fiscalização seja realizada. Todavia, ao sair da 

cidade em direção ao interior deste país todos os documentos resultantes de 

processos burocráticos podem ser exigidos. A postura que se observa é de 

abertura das fronteiras do Paraguai para as relações comerciais, o que é 

entendido como turismo, diferente do que se verifica no lado brasileiro da 

fronteira, já que quando os consumidores voltam do Paraguai para seu território 

de origem precisam passar pela Receita Federal que pode verificar a 

legalidade das compras, tanto no que se refere às mercadorias compradas 

quanto ao valor total das compras. 

Diante deste grande fluxo de consumidores brasileiros que se dirigem a 

Salto Del Guairá é pertinente refletir sobre o perfil deles, tendo em vista o fato 

de que as compras realizadas no Paraguai alimentam uma rede de comércio 

desenvolvida no Brasil. Um nó importante desta rede está em Ciudad Del Este, 

cidade conhecida por ser um centro de compras para aqueles que revendem 
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suas mercadorias no Brasil. Salto Del Guairá, por sua vez, não possui a 

mesma imagem, ela é apresentada como cidade de turismo de compras, na 

qual as pessoas que visitam buscam produtos para seu uso, no entanto a 

dinâmica verificada na cidade não aponta apenas para o turismo, mas também 

para a lógica da revenda, o que faz com que a cidade se insira em uma nova 

rede comercial. 

Os consumidores que se dirigem a Salto Del Guairá podem ser 

divididos em dois grupos: aqueles que compram para uso próprio e aqueles 

que compram com objetivo de revender produtos no Brasil. As pessoas que 

compram para consumir, o que se pode chamar de consumidores finais, são 

aquelas pessoas que, comumente, se dirigem a Salto Del Guairá nos finais de 

semana e feriados brasileiros, fazendo com que haja grande movimento na 

cidade, como pode ser observado nas figuras 2 e 3.  Já os consumidores que 

compram para revenda são aqueles que já conhecem bem as lojas, que 

buscam produtos bem específicos e que voltam frequentemente para alimentar 

o estoque de seus comércios no Brasil. 

 
Figura 2: Movimento de carros no cento da cidade de Salto Del Guairá. 
Fonte: A autora, a partir da pesquisa de campo, 2018. 
 



 

II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 
 

98 

 

 
Figura 3: Fila em um dos postos de combustíveis do centro de Salto Del Guairá. 
Fonte: A autora, a partir da pesquisa de campo, 2018. 

 

Os trabalhos de campo mostram que Salto Del Guairá possui uma 

organização própria, que não pode ser comparada ao que se verifica em 

Ciudad Del Este, seja pela organização das lojas, número e perfil dos 

consumidores ou pela dinâmica das duas cidades. No entanto não é possível 

considerar Salto Del Guairá como uma cidade onde o consumo seja exclusivo 

para uso daquele que compra e de seus familiares, o consumidor final.  

E a partir desta configuração da rede comercial percebe-se uma 

fronteira aberta para as relações de compras, tanto pelo lado paraguaio que 

não controla rigidamente o que entra em seu território vindo do Brasil, tanto 

pelo lado brasileiro que por mais que busque fiscalizar não tem essa 

capacidade pelo número excessivo de compradores em determinados dias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que é possível observar a partir deste estudo, com base nos 

levantamentos bibliográficos e nas pesquisas de campo é que as fronteiras não 

chegaram ao seu fim, pelo contrário elas mostram-se presentes nos mais 

diferentes locais e em determinados pontos erigem-se de forma ainda mais 



 

II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 
 

99 

 

enfática do que se verificava em outros momentos. O que tornou-se mais 

flexível foi a fronteira estabelecida para a circulação econômica e de capitais, já 

que estes circulam com grande liberdade, dependendo muito mais dos 

interesses e do poder das grandes corporações do que dos Estados.  

E o segmento de fronteira estudado, em alguns aspectos, segue por 

um caminho próximo do que se verifica na teoria, e difere em outros. Se 

aproxima na medida em que se observa a facilidade de acesso aos 

consumidores brasileiros à cidade paraguaia, já que isso permite que a 

atividade econômica se desenvolva bem, tendo em vista que a maioria dos 

produtos ofertados nas lojas de Salto Del Guairá são direcionados aos 

brasileiros. E esta fronteira destoa da teoria no que tange à circulação das 

pessoas que cruzam o limite para trabalhar, isso porque os brasileiros vão 

cotidianamente a cidade paraguaia trabalhar, não encontrando em seu trajeto 

muros ou qualquer outros elementos que impeçam sua circulação. 

O que se percebe, então, é uma complexidade de situações e algumas 

delas coincidindo com o cenário mais geral das fronteiras em nível mundial, 

outras sendo mais particulares do segmento estudado. Mas ambos os casos 

contribuem para o reordenamento do território e em consequência disso para a 

produção e reprodução do espaço geográfico. 
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CIDADES TRANSFRONTEIRIÇAS E O PLANEJAMENTO URBANO: 

REFLEXÕES INTERESCALARES NA TRÍPLICE FRONTEIRA AR-BR-PY 

 
Andre da Soler76 

 
INTRODUÇÃO 

 

Na segunda metade do século XX, ganham força novas formas de 

organização político-econômicas – mercados comuns, uniões multilaterais etc. 

–, entre outros processos de integração global que relativizaram o papel 

tradicional das fronteiras, alterando as relações centro-periferia estatais e 

possibilitando um protagonismo compartilhado entre agentes de escala global e 

local. As zonas de fronteira, em especial as cidades nelas localizadas, 

assumem papel importante enquanto espaços por onde se estabelecem 

relações multiescalares. Nestas localidades, os interesses globais, nacionais, 

regionais e locais se sobrepõem uns aos outros, produzindo uma materialidade 

única – senão contraditória. 

Cidades transfronteiriças são aquelas situadas junto à demarcação da 

fronteira entre dois ou mais países e cuja mancha urbana se conurba com uma 

ou mais localidades internacionais vizinhas, formando uma aglomeração 

transfronteiriça (IPARDES, 2012). A sua existência remete a períodos 

anteriores às demarcações e consolidação dos Estados modernos. Contudo, 

conforme Ribeiro (2002), na lógica do Estado moderno centralizado, estas 

zonas foram encaradas como potencialmente dissidentes. Daí determinou-se o 

aparelhamento dos pontos fronteiriços com postos militares, alfândegas, 

aduanas, entre outros agentes que deveriam garantir a vinculação destas 

zonas ao restante do território. 

Mesmo que estas ações enfatizem processos de caráter separativo, é 

espontânea a existência de momentos de continuidade entre dois sistemas, por 

meio de zonas intermediárias ou de transição, onde ocorrem fenômenos de 

comunicação, difusão, intercâmbio etc. Dessa maneira, segundo Campos 
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(2015), a fronteira deixa de ser apenas espaço de divisão para se tornar 

também espaço de encontro, confronto e troca. Fronteiras não apenas como 

linha divisória de territórios, mas também como espaços articulados aos 

diferentes interesses e necessidades, em diferentes escalas, integrado a 

distintos sistemas de fluxos de informações, capital, pessoas e mercadorias. 

Pela permeabilidade, a fronteira torna-se híbrida. 

Nas aglomerações transfronteiriças, a linha limite faz parte do cotidiano 

de seus habitantes, sendo apropriada por eles na construção de suas relações. 

Sobre ela desenvolvem-se dinâmicas econômicas, políticas, sociais e culturais. 

A demarcação, fonte de limitações, acaba sendo onde se encontram suas 

potencialidades. Questões urbanas comuns, como habitação, fluxos e 

mobilidade, extrapolam seus limites tradicionais. Uma urbanidade unificada 

que, no entanto, localiza-se sob diferentes realidades nacionais, diferentes 

jurisdições e que sofre com os conflitos de interesses entre atores locais e não-

locais. 

Frente a estas situações e suas especificidades, questiona-se: como 

deve se portar o Planejamento Urbano e Regional frente a tal problemática? 

Enquanto disciplina que estuda as relações estabelecidas no espaço urbano 

para intervir em sua materialidade, como se apropriar destes processos que 

compõem as cidades transfronteiriças? Como compreender esta realidade 

singular e poder responder às suas demandas? 

O presente trabalho tem como objetivo se aprofundar no exposto até 

aqui e trazer subsídios para responder a estas perguntas. Entende-se que as 

cidades transfronteiriças são um fenômeno que em muitos aspectos exprimem 

características da contemporaneidade global, com diversas potencialidades 

socioespaciais. Não à toa, a urbanização nas fronteiras é um fenômeno que 

cresce em número e dimensões. No Brasil, com a grande extensão de suas 

linhas fronteiriças, esta realidade se faz presente em diversas cidades, do 

Norte ao Sul do país. Localidades cujo desenvolvimento muitas vezes vinculou-

se à fronteira e sua estrutura, com a interação entre os atores locais e a 

conformação de realidades específicas, que apresentam demandas 

particulares. 
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O recorte espacial definido para o desenvolvimento desta pesquisa é o 

das cidades transfronteiriças de Foz do Iguaçu, no Brasil (BR), Ciudad del Este, 

no Paraguai (PY), e Puerto Iguazú, na Argentina (AR). Esta zona de fronteira é 

conhecida como Tríplice Fronteira (TF), denominação utilizada neste texto. 

Esta é a aglomeração urbana transfronteiriça de maior dimensão populacional 

de seus respectivos países, possuindo relativa importância no contexto 

geopolítico da América do Sul. 

 

CONCEITOS CONCERNENTES 

 

A abordagem ao fenômeno espacial objeto desta pesquisa – as 

cidades transfronteiriças - toma como pressuposto que a presença da fronteira 

influencia o espaço onde está alocada a ponto de que este seja definido de 

modo diferenciado. As particularidades dessas situações exigem uma revisão 

conceitual para abranger totalmente sua problemática. 

De maneira geral, sobre a relação entre a produção do espaço, do 

território e de seus limites, é valido buscar os conhecimentos trazidos por 

autores como Claude Raffestin (1993), que entende o território como uma 

produção, a partir das relações que envolve, inscrito em um campo de poder e 

que acontece em todos os níveis, e que considera um erro pensar seus limites 

apenas do ponto de vista linear. De fato, muitos destes estão atrelados a 

linhas, em especial os fronteiriços. No entanto, na prática se mostram como 

zonas, que não necessariamente possuem delimitação fixa, podendo seu fim 

ocorrer de maneira progressiva. 

Doreen Massey (2008) critica uma visão isomórfica entre espaço, 

território e sociedade. Segundo a autora, na modernidade estabeleceu-se que 

culturas e sociedades estão distribuídas conforme a delimitação territorial – 

dentro das fronteiras estatais. Contudo, Massey rebate este entendimento ao 

reconhecer que o espaço é algo aberto, múltiplo, relacional e nunca acabado, 

cheio de conexões em potencial. A delimitação territorial tradicional seria uma 

tentativa de controlar, influenciar e moldar as relações espaciais. Territorializar, 

neste caso, é um modo de subjugar o espaço e enxergá-lo como um sistema 
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fechado e estático, sem reconhecer a multiplicidade de trajetórias e atores ali 

inscritos. 

Outros autores como Milton Santos (1996) e Rogerio Haesbert (2007) 

trazem contribuições no sentido da multiplicidade das relações espaciais 

contemporâneas e seus rebatimentos no modo de construção do espaço, com 

produtos que extrapolam as demarcações territoriais tradicionais e 

configurando, conforme o último, diferentes tipos de territórios, articulados em 

múltiplas escalas e coexistentes.  

Essas contradições entre as diferentes escalas se mostram mais 

escancaradas nas áreas urbanas em regiões fronteiriças. Moura (2010) 

identifica estes espaços de entrecruzamento cultural como 

“neoterritorialidades” multifacetadas de intensa articulação, troca e 

vulnerabilidade. Suas particularidades são complexas, sendo, ao mesmo 

tempo, palco de ações protagonizadas por atores locais e remotos, portadores 

de interesses locais, nacionais e transnacionais. 

Retomando o entendimento das fronteiras como espaços híbridos e 

permeáveis, torna-se possível dizer que as aglomerações urbanas nestes 

locais tendem a gerar entre si dinâmicas urbanas, econômicas e demográficas 

de interdependência. Bonadio (2012) ressalta que este choque de diferentes 

ideias, valores e regras pode levar a desde o surgimento de conflitos como a 

processos de adaptação e novas representações territoriais. Estas regiões se 

desenvolvem, assim, a partir da própria presença da linha fronteiriça e das 

descontinuidades geradas por esta, fazendo uso de suas particularidades como 

oportunidades – sejam elas lícitas ou ilícitas. Estas relações produzem novas 

territorialidades mais adaptadas à realidade local e que tendem, assim, a 

exceder os limites do território nacional. 

 

A TRÍPLICE FRONTEIRA: ESPAÇO TRANSFRONTEIRIÇO 

 

A Tríplice Fronteira insere-se no subcontinente sul-americano, 

conforme Figura 01: situa-se no Leste paraguaio, no departamento Alto 

Paraná; no Nordeste argentino, na província de Misiones; e no Oeste do estado 

brasileiro do Paraná. As cidades estão situadas no ponto de encontro dos rios 
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Paraná e Iguaçu, ambos componentes importantes no complexo da Bacia do 

Prata e onde se encontram pontos famosos como a Usina Hidrelétrica de Itaipu 

(UHIB) e as Cataratas do Iguaçu. 

 
 

FIGURA 01 – LOCALIZAÇÃO TRÍPLICE FRONTEIRA 

 
FONTE: Google Earth (2016). Trabalhado pelo autor (2016). 

 
 

De maneira resumida, segundo Cury (2010) o povoamento da região 

intensificou-se a partir do século XX, influenciado principalmente das políticas 

de Estado brasileiras e argentinas que, visando aumentar o contingente 

populacional nas regiões de fronteira, estimularam frentes de colonização 

gaúchas e de descendentes de europeus. A busca pelo controle das fronteiras 

também levou a criação de parques nacionais e áreas de preservação 

ambiental ao longo das áreas fronteiriças, de modo a restringir sua ocupação e 

facilitando o controle dos fluxos. É da década de 1930 a criação dos Parques 

Nacionais do Iguaçu, do lado brasileiro, e de Iguazú, do lado argentino, ambos 

na Tríplice Fronteira. 

Esta dinâmica geopolítica competitiva levou à aproximação do Brasil 

com o Paraguai e propiciou a fundação da cidade zona-franca77 Puerto Flor de 

Lis, atualmente Ciudad del Este, em 1957, no local onde na década seguinte 

seria construída a Ponte Internacional da Amizade. Conforme Lima (2011), os 

grandes projetos de infraestrutura deste período que tiveram grande impacto 

local tinham objetivos geopolíticos nacionais. A construção da Usina 

                                                 
77 O uso do termo “zona franca” neste trabalho refere-se, de maneira generalizada, às áreas 
onde há redução ou isenção de tarifas alfandegárias na entrada e saída de mercadorias. 
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Hidrelétrica de Itaipu Binacional (UHIB) na fronteira Brasil-Paraguai, por 

exemplo, visava aproximação entre os países e inseria-se na lógica de 

competição entre o Brasil e a Argentina pela hegemonia regional. Para o 

Paraguai, a abertura dos portos brasileiros via BR-277 ao país permitiu o 

desenvolvimento de uma economia agrária voltada para a exportação e levou a 

colonização de terras em sua fronteira-Leste. 

Nas décadas seguintes até a atualidade, a economia local 

predominantemente agrícola foi dinamizada, com incrementos nos setores 

industriais e de serviços. O comércio transfronteiriço e as atividades turísticas 

intensificaram-se. Estas dinâmicas fortalecidas resultaram na manutenção do 

alto crescimento demográfico da região. Atualmente, com a maior abertura 

econômica, as mudanças cambiais e aumento nas fiscalizações, o ciclo de 

compras diminuiu consideravelmente. Ainda assim, o conjunto de pontos de 

apelo turístico formado pelos Parques Nacionais, a UHIB, e a própria zona 

franca, continuou a demonstrar potencial de crescimento ao longo dos últimos 

20 anos, atingindo escalas internacionais. (CURY, 2010)  

 

DINÂMICAS TRANSFRONTEIRIÇAS E SEUS IMPACTOS NA 

MATERIALIDADE DA TF 

 

Segundo Cury (2010), a Tríplice Fronteira é uma região, uma unidade 

socioespacial e geoeconômica que influi na dinâmica social e política dos três 

países envolvidos, em especial nas localidades de seus arredores. Parte 

importante do desenvolvimento da Tríplice Fronteira foi guiado tanto por 

dinâmicas de fronteira como por políticas de fronteira, influenciadas por 

agentes de nível local, regional, nacional e internacional. 

Estes processos transfronteiriços vão refletir na materialidade urbana 

desta localidade, produzindo dinâmicas socioespaciais que o Planejamento 

Urbano local deve se apropriar e participar. Dessa maneira, o texto que segue 

busca trazer elementos da materialidade urbana da TF, como sua mancha de 

ocupação ou características de uso e ocupação, relacionando-os as dinâmicas 

transfronteiriças para analisar as abordagens do Planejamento Urbano local em 

seu desenvolvimento. 
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A Figura 02 destaca a mancha urbana das cidades da TF, assim como 

as principais rodovias de acesso e os limites municipais e nacionais. A partir 

desta escala, percebe-se uma tendência a uma concentração próxima as linhas 

fronteiriças, um núcleo de ocupação próximos aos rios – uma mancha 

conurbana dividida pelos rios-fronteira. Este cenário pode ser visto como 

resultado de dinâmicas socioeconômicas de aproximação entre as cidades. 

Do lado paraguaio, o distanciamento da ocupação com relação ao 

corpo hídrico é praticamente nulo. Conforme mencionado anteriormente, o 

processo de formação e crescimento de Ciudad del Este esteve desde sua 

fundação ligado a construção da Ponte da Amizade e à zona franca que ali foi 

implementada. De fato, segundo levantamento do Centro Universitário União 

Dinâmica Cataratas (UDC), transitam na Ponte da Amizade, em média, de 88 

mil pessoas nos dias úteis (UDC, 2016), seja para fins de turismo, lazer e 

trabalho. A centralidade desta cidade, portanto, desenvolve-se em conjunto das 

dinâmicas transfronteiriças regionais e locais. 

Do lado brasileiro da Ponte da Amizade, segundo Pinto (2011), 

consolidou-se um comércio atacadista diretamente relacionado à dinâmica 

transfronteiriça. Denominado de Vila Portes, este bairro teve prosperidade na 

década de 1980 com empresas de importação e exportação. Servia, também, 

como fonte de acesso a determinados produtos industrializados inexistentes no 

Paraguai por parte da sua população (CURY, 2010). A diminuição na 

intensidade do turismo de compras acabou prejudicando comercialmente a 

área. Atualmente, verifica-se uma área visualmente degradada, de tráfego 

conturbado e com a presença de comércio popular. 

Observa-se, ainda, a forma como se espalha para o interior a mancha 

de Ciudad del Este, ao longo da Ruta 7, e de Foz do Iguaçu, ao longo da BR-

277. A economia baseada na agroindústria é prevalecente na região Oeste do 

estado brasileiro do Paraná e Leste do Paraguai. Conforme explanado 

anteriormente, a BR-277 tornou-se um canal de escoamento para a produção 

agrícola paraguaia até o Oceano Atlântico, a partir da Ruta 7 e da Ponte da 

Amizade. Aliado aos benefícios fiscais e a intensa imigração brasileira no 

departamento do Alto Paraná (PY), a agroindústria se desenvolveu em toda a 

região. A Tríplice Fronteira, estando posicionada na conexão das duas regiões 
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onde este setor é forte, acaba influenciada por estas dinâmicas econômicas, 

contando com núcleos agroindustriais junto às rodovias supracitadas, 

especializados em atividades de apoio a este setor (PMFI, 2006). Núcleos 

relacionados a uma dinâmica de escala regional/nacional, mas que tem na 

zona fronteiriça sua materialização. 

Na porção mais ao sul de Foz do Iguaçu, conforme se aponta na Figura 

02, a mancha de ocupação se reduz e afasta-se dos rios. De acordo com 

informações da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu (2006), esta região é 

denominada de Porto Meira. Ainda que espacialmente deslocada da cidade, 

abriga 13% da população do município e densidade comparável ao da zona 

central. Historicamente uma vila de pescadores, próximo ao encontro do Rio 

Iguaçu com o Rio Paraná, em seus arredores que se encontrava o transporte 

de balsa que fazia a travessia para Puerto Iguazú antes da construção da 

Ponte Tancredo Neves. Trata-se, portanto, de uma área que se desenvolveu 

pela dinâmica fronteiriça, mas que, a partir da obra viária, passou a ser 

considerada periferia. 

Sua expansão populacional recente está relacionada aos projetos 

habitacionais populares na área (GONZALEZ, 2005, apud RIBEIRO, 2015), e 

também é motivada pela proximidade com o setor hoteleiro situado ao longo da 

BR-469, nos arredores do Rio Iguaçu e nas proximidades dos parques 

nacionais, em porções de área ocupada desconectadas da mancha urbana 

principal. O setor turístico tem tamanha importância econômica na Tríplice 

Fronteira que regiões específicas das cidades se especializaram neste sentido, 

contando com áreas residenciais sem infraestrutura urbana e isoladas da 

mancha urbana onde habita a mão-de-obra barata utilizadas nestes 

estabelecimentos. O público destes estabelecimentos gera fluxos que estão em 

constante circulação transfronteiriça. (CURY, 2010) 

 
 

FIGURA 02 -  TRÍPLICE FRONTEIRA E ELEMENTOS GEOGRÁFICOS 
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Fonte: Google Maps (2016). Trabalhado pelo autor (2016). 

 
 

Por fim, vale ressaltar, ainda a partir da Figura 02, que a mancha de 

ocupação do lado paraguaio apresenta descontinuidade na porção sul. Não 

existindo conexão via transporte terrestre com a Argentina, a relação fronteiriça 

entre estes dois países é enfraquecida. A materialização disto pode ser 

interpretada pela diminuição da ocupação da porção mais ao sul do lado 

paraguaio, distanciada das dinâmicas de Ciudad del Este. Esta dinâmica deve 

sofrer alterações futuramente com a construção da segunda ponte 

internacional Brasil-Paraguai na região de Porto Meira, no sul de Foz do Iguaçu 

e próximo ao encontro dos rios Paraná e Iguaçu, projeto financiando pelo 

governo federal brasileiro. 

Ou seja, dinâmicas de comércio local, o turismo e a agroindústria são 

exemplos de processos que extrapolam fronteiras e refletem na materialidade 

urbana destas cidades. Estes processos geram fluxos, deslocamentos e trocas 

entre as populações locais e externas, produzindo um espaço único 
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compartilhado. A tendência é por uma integração e aproximação entre os lados 

da fronteira. As ações e intervenções urbanas do poder público possibilitam 

que alguns processos se intensifiquem enquanto outros são enfraquecidos, 

conforme os interesses e relações de poder ali instalados. 

Nesse sentido, Ribeiro (2015) traz que os ciclos de desenvolvimento da 

região da TF foram responsáveis pela produção de um espaço urbano onde os 

interesses econômicos e políticos prevaleceram sobre os sociais. Processos de 

caráter transfronteiriço - como a implementação da UHIB e o turismo regional - 

tiveram impacto direto na construção de uma realidade contraditória, sendo 

corroborados pelo planejamento público sobre o ordenamento territorial. 

Em Foz do Iguaçu, por exemplo, a implementação da UHIB exigiu 

infraestrutura complementar, como vias e bairros – resultando na primeira 

iniciativa de um plano de ordenamento territorial local, elaborado pela 

Universidade Federal do Paraná, em 1975, a pedido da UHIB (PMFI, 2006). 

Este plano definiu o traçado das avenidas que até hoje são as principais da 

cidade, produzindo configuração viária que colaborou para a mancha de 

ocupação distribuída de maneira desuniforme e desarticulada, incentivando 

que áreas periféricas ainda afastadas da aglomeração urbana fossem loteadas 

e habitadas – em especial pela população de menor renda, à procura por terra 

barata. 

Com relação às fronteiras, esta configuração desincentivou uma maior 

integração, não havendo articulação entre as malhas viárias. O 

desenvolvimento das cidades dá as costas para os rios e umas às outras – 

particularmente em Foz do Iguaçu (RIBEIRO, 2015). Analisando a malha das 

cidades da Tríplice Fronteira, sua estrutura viária expõe pouca ligação com as 

linhas fronteiriças ou com os elementos naturais onde estas se definem – no 

caso, os rios Paraná e Iguaçu. Em Puerto Iguazú, a avenida situada às 

margens do Rio Iguaçu, ainda que contando com tratamento paisagístico, 

serve apenas como conexão ao serviço de balsa situado na beira do rio e ao 

ponto turístico Marco das Fronteiras, sem articular a ocupação na área. 

Da mesma maneira, as vias que levam até as pontes internacionais 

são pouco conectadas ao tecido urbano, seja por estarem afastadas e isoladas 

dos loteamentos próximos, no caso da conexão Brasil-Argentina ou estando 
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fisicamente segregadas, como nas proximidades da Ponte da Amizade, entre o 

Brasil e o Paraguai. Assim, ainda que inseridas da zona urbana, então, mantém 

seu caráter de rodovias e portam-se como barreiras. 

As políticas urbanas locais de planejamento e ação, portanto, não 

responderam às demandas sociais por integração e facilidade de acesso à 

fronteira. Pelo contrário, perpetuam uma lógica segregacionista que afasta a 

população local da fronteira e de seus benefícios e que prioriza interesses de 

agentes econômicos ou da política nacional.  

O término da construção da UHIB, com as demissões e seus efeitos 

econômicos, potencializou este processo de segmentação já institucionalizado. 

Aumentaram-se os níveis de favelização, informalidade e criminalidade – em 

especial aquela produzida por relações transfronteiriças, como tráfico de armas 

e drogas. (RIBEIRO, 2015) 

O ciclo econômico que se seguiu, do turismo, perpetuou estas 

tendências. A construção da cidade turística teve respaldo político e urbano: os 

grandes empreendimentos hoteleiros em áreas periféricas vieram 

acompanhados de conjuntos de bairros de trabalhadores, subequipados e 

afastados da mancha urbana. A demanda por um cenário visualmente 

aprazível ao turista exigiu ainda o mapeamento e realocação de favelas na 

zona central, ribeira e junto às vias principais. (RIBEIRO, 2015) 

Assim, os ditos benefícios das dinâmicas turísticas não foram sentidos 

pela população alvo destas intervenções. A continuidade de um processo de 

produção da cidade excludente só intensificou disparidades sociais.  Segundo 

dados da PMFI (2006), em 1989, Foz do Iguaçu contava com 2.965 famílias 

cadastradas como moradoras em 18 favelas distribuídas na cidade. Em 2002, 

em levantamento da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, este 

número triplicou, e o número de favelas e ocupações irregulares aumentou 

para 57. As políticas habitacionais dos anos 2000 na cidade foram baseadas 

na periferização, realocando as populações de baixa renda para longe das 

áreas próximas das fronteiras, levando ao inchaço dos assentamentos 

informais situados nas margens dos rios Paraná e Iguaçu (RIBEIRO, 2015). 

A figura 03 expõe o contraste espacial da localização destes 

loteamentos em relação aos assentamentos informais na cidade de Foz do 
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Iguaçu, a partir de dados da PMFI (2006). Os assentamentos situam-se 

próximos à região central e às imediações da Ponte da Amizade, margeando o 

Rio Paraná, ou mais próximas do Rio Iguaçu, na região de Porto Meira e nas 

proximidades dos hotéis ao longo da BR-469. Ou seja, próximos da fronteira e 

das dinâmicas socioeconômicas por ela produzidas. 

 
 

FIGURA 03 – LOCALIZAÇÃO ASSENTAMENTOS IRREGULARES E CONJUNTOS 
HABITACIONAIS POPULARES EM FOZ DO IGUAÇU 

 
Fonte: PMFI (2006); Ribeiro (2015). Adaptado pelo autor (2016). 

 
 

Este processo de segregação social não é exclusividade de Foz do 

Iguaçu e sim uma característica da produção espacial de toda a região da 

Tríplice Fronteira. Segundo Nunez (2009), em Puerto Iguazú a falta de um 

planejamento de ordenamento territorial voltado para a população local gerou 

uma realidade dupla: uma cidade turística, recipiente do investimento privado 

internacional e voltada ao consumo de alto padrão; e outra, no “Iguazú 
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profundo” (NUNEZ, 2009, p.5), periférica, escondendo miséria e cuja população 

não tem acesso aos espaços da cidade. 

Processo que tende a se intensificar, conforme Yasnikovsi (2015): está 

em curso, em Puerto Iguazú, um projeto para atrair grandes redes hoteleiras de 

renome e capital internacional, como Hilton e Accor. Situado em uma 

ambientalmente preservada, junto ao Rio Iguaçu e o PNI-AR, foi cedida pelo 

Exército argentino para promoção da atividade turística, contando com um 

plano diretor orientando sua ocupação - enquanto Puerto Iguazú cresceu sem 

um plano de ordenamento. 

Da mesma maneira, desde sua fundação, Ciudad del Este não contou 

com um plano de diretrizes de crescimento. Nos anos de 2010, empresários de 

diferentes setores da cidade constituíram a “Asociación Plan de Desarollo del 

Este”, cujo objetivo principal seria a produção de um plano diretor para a 

municipalidade. Estudos iniciais do plano foram apresentados às autoridades 

públicas, que deram apoio à iniciativa e à possibilidade de uma parceria 

público-privada para aplicação do plano (E’A, 2013). Questiona-se, porém, 

quais interesses seriam priorizados em tal iniciativa não-pública. 

Diferentemente, em Foz do Iguaçu houve iniciativas de planejamento, 

conforme o já mencionado plano de 1975. Em 2006, entrou em vigor o novo 

Plano Diretor de Foz do Iguaçu, já abrangendo as inovações trazidas pelo 

Estatuto da Cidade. Contudo, dentre seus objetivos, não há uma busca pela 

integração com as cidades vizinhas ou mesmo menção à sua condição 

fronteiriça. Nos levantamentos que ensejam o projeto, observa-se um 

reconhecimento da posição estratégia da cidade no contexto do Mercosul, a 

existência de dinâmicas transfronteiriças e, consequentemente, de uma 

população flutuante além da ali afixada. Ainda assim, o plano é focado nos 

aspectos internos aos limites municipais. O projeto prevê a criação de Zonas 

Estratégicas de Fronteira, cuja regulamentação deveria ser realizada por lei 

complementar – mas isso não ocorreu. 

Portanto, mesmo possuindo um caráter subversivo ao extrapolarem 

escalas e limites formais, percebe-se que nos processos transfronteiriços 

prevalecem relações de poder contraditórias. Atores e agentes de status 

econômico detém o controle político, induzindo uma produção espacial de 
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acordo com seus interesses. A materialidade urbana transfronteiriça torna-se 

assim, espaço de desigualdade social. A fronteira, geradora de oportunidades, 

acaba levando à contrastes. Cabe ao poder público local coordenar os 

diferentes interesses e permitir que as potencialidades proporcionadas pela 

fronteira sejam acessíveis a todos, utilizando o Planejamento Urbano como 

ferramenta de integração e não de marginalização.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entende-se que as cidades transfronteiriças são produtos materiais de 

relações sociais, econômicas e de poder que extrapolam os limites fronteiriços 

e que, portanto, configuram espaços unificados, cujo território não está atrelado 

à fronteira estatal. Assim, assume-se como hipótese que o planejamento e a 

gestão urbana destas localidades devem ser feitos tomando suas 

especificidades. A fronteira impõe barreiras, mas também traz potencialidades 

que podem benéficas para as populações que vivem em suas proximidades. 

Para tanto, deve-se buscar por alternativas de atuação pública, em vista de 

possibilidades cooperativas e de maior integração. 

Questiona-se, portanto, a adequabilidade da forma como vem 

ocorrendo o planejamento e gestão urbana sobre estas localidades. Seja por 

meio das políticas urbanas locais, com os planos diretores municipais, como 

também a partir de políticas públicas de caráter nacional e regional, estas 

contribuem na produção de um espaço urbano específico, atendendo a 

interesses que não necessariamente são os mesmos da sociedade 

transfronteiriça como um todo. 

Assim, o planejamento local da organização espacial destes locais não 

pode ignorar as outras escalas em que os processos territoriais vão se dar. A 

elaboração de políticas públicas de desenvolvimento local deve se apropriar 

dos processos endógenos e exógenos, reconhecendo as contradições entre o 

local, regional e o nacional e conectando as diferentes esferas de poder que 

agem no espaço. 

Esta problematização tem como intuito expor a necessidade de se 

entender as territorialidades em toda sua diversidade de formas e 
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funcionamentos. Estas múltiplas dinâmicas e conexões, que se configuram 

sobre o espaço e atuam na sua produção, se dão em escalas diferentes entre 

si e não respeitam limitações formais únicas. São processos que geram 

demandas por novas estratégias na gestão do território. 

A análise da Tríplice Fronteira explicitou a importância das dinâmicas 

transfronteiriças em sua conformação política, social e econômica. As cidades 

que compõem esta zona têm estabelecidas entre si complexas relações 

baseadas na transposição da linha fronteiriça. Estes processos se dão em 

múltiplas escalas, materializados sobre a mesma espacialidade. São 

multiterritorialidades que produzem um espaço urbano unitário, onde a fronteira 

representa um elemento determinante, com momentos de aproximação e 

tensão. Sua completa apreensão não é possível de ser feita individualmente: 

estas cidades devem ser tomadas como unidade espacial. 

Explorando a temática urbana transfronteiriça, portanto, são 

perceptíveis os desafios ao Planejamento Urbano e Regional. A abordagem e 

intervenção sobre o espaço urbano nestas localidades deve compreender 

estes processos multiescalares e multiterritoriais, no sentido de absorver suas 

demandas, enxergar oportunidades e dar respostas adequadas a suas 

particularidades. E isto não se dá isoladamente. As ações que dizem respeito 

ao ordenamento e gestão territorial devem estar em consonância entre si – 

sejam elas de diferentes órgãos públicos, diferentes níveis de governo ou, em 

especial, de cidades de diferentes países. 

A atual desarticulação destes trabalhos colaborou com o 

desenvolvimento de uma realidade de contradições na Tríplice Fronteira. As 

relações de poder que ali permeiam produziram uma materialidade urbana 

desigual, onde a fronteira serve para perpetuar a segregação socioespacial. 

Observam-se cenários urbanos contrastantes: o turístico, econômico e de 

consumo, acessível à poucos, no qual a fronteira torna-se oportunidade de 

crescimento, e a integração é incentivada e facilitada; e o dos “bastidores”, 

composto pela população que serve como massa de trabalho, isolados entre si, 

sem acesso pleno ao território e que busca na fronteira e na informalidade seu 

modo de sobrevivência. 
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MEMÓRIA E IDENTIDADE DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A 

LEI A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DE FOZ DO IGUAÇU 

 

Carina Simonetti Colombelli Barbosa78 

 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de Foz do Iguaçu se deu em grandes ciclos, 

marcado principalmente pela construção da Hidrelétrica de Itaipu, fator 

relevante que movimentou toda a economia e estrutura do município da tríplice 

fronteira. Todavia, esses ciclos que foram responsáveis pelo crescimento 

abrupto e reconhecimento da cidade, também geraram muito desemprego, falta 

de estrutura e pobreza, além de uma camada de adolescentes com o perfil 

“marginalizado” pela sociedade.  

Estar em uma região de fronteira propicia o contato com múltiplas 

culturas que contribuem para a formação de uma identidade, mas o fácil 

acesso a produtos ilegais é característico dessa região estigmatizada pela 

violência em meio às suas belezas naturais. De acordo com Santos: 

 
 

O contexto global do regresso das identidades, do multiculturalismo, 
da transnacionalização e da localização parece oferecer 
oportunidades únicas a uma forma cultural de fronteira precisamente 
porque esta se alimenta dos fluxos constantes que a atravessam. A 
leveza da zona fronteiriça torna-a muito sensível aos ventos. É uma 
porta de vai-e-vem, e como tal nunca está escancarada, nem nunca 
está fechada. (Santos,1993, pag. 50) 
 
 

Em meio a tais fluxos constantes, um crescimento desordenado da 

fronteira e condicionados ao fator socioeconômico em que estão inseridos, 

formou-se a identidade desses jovens, em sua maioria, vindos de famílias 

pobres, que tiram o sustento na informalidade e muitas vezes, até pela falta de 

oportunidade ou amparo social, acabam se envolvendo em atividades ilícitas.  

 

FOZ DO IGUAÇU: OS CICLOS DO DESENVOLVIMENTO DE UMA CIDADE 

FRONTEIRIÇA  

 

                                                 
78 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Sociedade, Cultura e Fronteiras. 
E-mail: carina_simonetti@hotmail.com 
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Segundo o site do Parque Nacional do Iguaçu, no que diz respeito às 

atividades econômicas, o desenvolvimento de Foz do Iguaçu deu-se através de 

quatro ciclos econômicos: o Ciclo da Extração da Madeira e Cultivo de Erva-

Mate, o Ciclo de Itaipu, o Ciclo de Exportação e Turismo de Compras e o Ciclo 

da Globalização.  

O Ciclo da Extração da Madeira e Cultivo de Erva-Mate ocorreu entre 

1870 e 1970 e foram as primeiras atividades econômicas da cidade. Nessa 

época a população era composta principalmente por indígenas, argentinos, 

paraguaios e os primeiros desbravadores, e o município se estendia pelo oeste 

do Paraná, até o município de Guarapuava. Com a instalação da Colônia Militar 

do Iguaçu, fixou-se um número maior de brasileiros na região, possibilitando o 

desenvolvimento do pequeno comércio e propriedades rurais familiares. 

(PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU, 2010).  

O Ciclo de Itaipu que ocorreu entre 1975 e 1985 ampliou o 

desenvolvimento do setor econômico e demográfico, causando fortes impactos 

em toda a região, aumentando consideravelmente o número da população.  

Segundo dados divulgados pelo site da Prefeitura Municipal, o número de 

habitantes que era de 28.080 em 1960, passou a ser de 136.320 em 1980, 

registrando um aumento de 385%. Isso ocorreu devido à migração de famílias 

vindas principalmente de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 

atraídas pelo interesse econômico. (PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO 

IGUAÇU, 2010)  

Segundo Luiz Eduardo Catta, a gratuidade da habitação, da escola e 

da assistência médica, oferecidas pela Itaipu, atraía barrageiros de todo o país, 

que muitas vezes não levavam em consideração os salários menores, devido 

aos benefícios. O trabalho era constituído de um período, pois ao fim da etapa 

da obra esses barrageiros vendiam o pouco que tinham adquirido e rumavam 

em direção de novas barragens.  

 
 

Estes trabalhadores, sujeitos que estavam à um mercado de trabalho 
incerto e temporário, dependendo inclusive das políticas 
governamentais, uma vez que dali partiam as decisões para a 
construção de novas hidrelétricas, viviam de maneira instável, sem 
segurança ou garantia de empregos futuros. (CATTA, 2009, p. 206)  
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Porém, a construção da barragem de Itaipu demorou 14 anos, ao 

contrário das outras que demoravam em média três ou quatro anos, e muitos 

desses trabalhadores haviam criado vínculos com a cidade, constituído família 

e laços de amizade na região em que habitavam.  

Com a permanência desses trabalhadores na cidade, houve um 

crescimento no setor da construção civil, que segundo o autor, tornou-se um 

dos setores mais dinâmicos da economia local. Ele ainda afirma que o fato da 

cidade oferecer poucos imóveis para a construção de estabelecimentos 

comerciais, “empresários da construção civil apoiados pelo poder público, 

tentavam de todas as formas atender a demanda daqueles setores econômicos 

que proliferavam rapidamente”. (CATTA, 2009, p.214). Com isso, nos anos 

iniciais da obra de Itaipu, a Prefeitura Municipal forneceu 124 alvarás para a 

construção de comércio e serviços, sendo que havia fornecido apenas 97 nos 

últimos cinco anos. Também foram fornecidos alvarás para a construção de 17 

hotéis e mais 49 obras entre igrejas, templos e hospitais, além das construções 

residenciais.  

Todavia, os malefícios que o empreendimento trazia para a cidade não 

eram expostos pela mídia de forma clara, pois não podiam contrariar os 

interesses da binacional, já que havia o risco de perda de emprego na 

imprensa local.  

 
 

Naqueles tempos sombrios, enfrentar o poder que emanava de Itaipu, 
e dos políticos a ela ligados, numa rede de relações que abarcava o 
mundo da fronteira, o Estado do Paraná e os governos federais do 
Brasil e do Paraguai, tornava-se uma empreitada muito arriscada 
para qualquer cidadão. (CATTA, 2009, p. 220)  
 
 

Esses malefícios só começaram a ser percebidos quando a binacional 

começou a demitir os funcionários, considerados excedentes, pois não eram 

mais necessários para as etapas que faltavam da construção. Trabalhadores 

como pedreiros, concretadores, ferramenteiros, marceneiros, azulejistas entre 

outros, ficaram sem ter o que fazer. Na crise conjuntural do país nos anos 80, a 

cidade passou a conviver com o número crescente de trabalhadores 

desqualificados para outras atividades, que se viram obrigados a trabalhar em 

atividades nas quais não estavam habilitados. (CATTA, 2009, p. 222)  



 

II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 
 

121 

 

Segundo o site da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, na época da 

construção da barragem foi gerado investimentos na infra-estrutura da cidade 

com a construção de avenidas e do aeroporto, além de muitos empregos, mas 

com o final da construção em 1982, os trabalhadores se viram desempregados 

e habitaram, em sua maioria, a região da Vila C, constituindo uma população 

diferenciada profissionalmente, mas, conforme afirma Catta, homogênea no 

que diz respeito à pobreza geral da população da cidade.  

Com isso, o comércio de fronteira também cresceu rapidamente, por 

ser possível encontrar no Paraguai produtos importados por preços mais 

acessíveis do que no Brasil, principalmente devido às altas taxas alfandegárias 

que incidiam sobre eles. Sobre isso, Catta ainda afirma:  

 
 

Uma vez que a cota de importação de produtos, por pessoa, era de 
US$ 300, sendo no máximo US$ 75 para eletro-eletrônicos, a 
atividade de compras no Paraguai foi se intensificando 
aceleradamente, pois a maioria das pessoas, muitas vezes por 
omissão das autoridades fiscalizadoras, ultrapassava em muito 
aquelas cotas. (CATTA, 2009, p. 225)  
 
 

 A partir daí, o Ciclo de Exportação e Turismo de Compras que ocorreu 

entre 1985 e 1995, com a abertura da Zona de Livre Comércio de Ciudad Del 

Este, com a intenção de absorver a mão de obra gerada pela construção da 

hidrelétrica que se encontrava desempregada, ocupou muitas pessoas na 

informalidade.  

Os empresários locais usavam esses trabalhadores como mão-de-obra 

barata e pronta para todas as espécies de serviço, mesmo os ilegais, já que 

fiscalização trabalhista praticamente inexistia. (CATTA, 2009, p. 226)  

Neste período, a cidade paraguaia se tornou o terceiro centro comercial 

mundial. Porém, o rompimento desse ciclo trouxe novamente e com toda a 

força, o problema do desemprego.  

O Ciclo da Globalização e abertura de mercados iniciou em 1995 com 

o MERCOSUL, com a proposta de isonomia de impostos entre os países 

membros, a adoção de uma política comercial comum e o estabelecimento de 

uma tarifa externa comum. Mas este ciclo fez desaparecer grande parte do 

setor exportador e reduziu significantemente o turismo de compras e a 

ocupação de hotéis, ocasionando dispensa de muitos trabalhadores.  
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Assim se desenvolveu Foz do Iguaçu, e foi neste processo que a 

população cresceu e, em meio a ela, adolescentes que cresceram no bojo das 

consequências sócio-econômicas e culturais desses ciclos. 

 

MEMÓRIA E IDENTIDADE DE UM GRUPO MARGINALIZADO PELA 

SOCIEDADE: OS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI 

 

A partir dos ciclos econômicos que desenvolveram a fronteira e a 

mistura dos diversos povos e culturas que pra essa região se deslocaram 

formou-se um novo grupo social, marcado pelas diferenças econômicas 

provenientes do descaso político com aqueles que foram essenciais para o 

desenvolvimento de Foz do Iguaçu.  

De acordo com o ECA – Instituto da Criança e do Adolescente, são 

considerados adolescentes as pessoas com 12 até 18 anos incompletos. Já o 

ato infracional é a conduta praticada por esse adolescente, que deverá receber 

uma medida socioeducativa. A partir de tais medidas o problema se agrava, 

pois a socioeducação caminha a passos lentos para que a resocialização que 

objetivam seja verdadeiramente alcançada. 

Segundo o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE): 

 
 

(...) as medidas socioeducativas devem propiciar ao adolescente o 

acesso a direitos e às oportunidades de superação de sua situação 

de exclusão, de ressignificação de valores, bem como o acesso à 

formação de valores para a participação na vida social, vez que as 

medidas socioeducativas possuem uma dimensão jurídico-

sancionatória e uma dimensão substancial ético-pedagógica 

(BRASIL, 2006, p. 46).  

 

 

Na a visão idealista como a socioeducação é tratada pelo SINASE, as 

ações socioeducativas são colocadas como as responsáveis pela inclusão no 

convívio social desses adolescentes que cometeram atos infracionais. 

Entende-se que a proposta é reinseri-los na sociedade, como se as medidas 

aplicadas aos adolescentes fossem capazes de transformá-los, para que não 

reincidam em infrações, e passem a viver bem no convívio social, sendo que a 

sociedade é a mesma que o excluiu, e no convívio familiar, sendo que ao 
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retornarem para casa, a família continua com os mesmos arranjos e 

problemas.  

Os CENSEs – Centros de Socioeducação - oferecem escolarização, 

profissionalização, esporte, lazer, além de atendimentos individuais e em 

grupos, por profissionais de Psicologia, Serviço Social, Pedagogia e Terapia 

Ocupacional. Todavia, por mais que se tente ofuscar a imagem de “prisão” 

estabelecida aos Centros de Socioeducação, anteriormente conhecidos como 

Centros Integrados de Atendimento ao Adolescente Infrator (CIAADIs), quem 

conhece suas estruturas internas percebe claramente suas características 

prisionais, condições concretas e materiais que vão contra o idealismo 

proposto pelo SINASE, que não reflete tais condições. 

Quanto aos adolescentes, o perfil predominante é conhecido: em sua 

maioria meninos, baixa escolaridade, sem perspectiva, com arranjos familiares 

constituídos de pais separados, evolvidos com alcoolismo ou drogas e 

provenientes, em sua maioria, das regiões mais pobres da cidade.  

Marcados historicamente e geograficamente pela sociedade que, com 

seu caráter discriminatório, associa a pobreza à delinquência e encobre as 

reais causas da condição desses jovens, carregam consigo a memória do que 

vivenciam, do meio em que estão inseridos, dos acontecimentos aos quais 

estão associados direta e diariamente, afinal, como afirma Candau (2011) “o 

que é verdadeiro para o indivíduo (...) o é ainda mais na escala de grupos”.  

Sobre a memória, Candau coloca: 

 
 

Cada memória é um museu de acontecimentos singulares aos quais 

está associado certo “nível de evocabilidade” ou memorabilidade . 

Eles são representados como marcos de uma trajetória individual ou 

coletiva que encontra sua lógica e sua coerência nessa demarcação. 

(CANDAU, 2011, pag.98 e 99) 

 

 

Quanto à violência, Foz do Iguaçu já liderou o ranking de homicídios de 

adolescentes entre 12 e 18 anos, segundo pesquisa feita em cidades de todo 

país, em 2006, e divulgada em 2009. Esta pesquisa foi realizada pela 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da Republica 

(SEDH), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a organização 

não-governamental Observatório de Favelas e o Laboratório de Analise da 
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Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (LAV/UERJ), e buscava 

o Índice de Homicídios na Adolescência (IHA), desenvolvido para medir o 

impacto da violência nesse grupo social, monitorar o fenômeno e avaliar a 

aplicação de políticas públicas. Foram levados em conta 267 municípios 

brasileiros, com mais de 100 mil habitantes, e Foz do Iguaçu foi apontado como 

o município com maior índice de homicídios entre jovens nessa faixa etária, no 

qual, para cada grupo de mil adolescentes, 9,7 foram assassinados, 

principalmente por arma de fogo. (LUZ, C. A. e FERRONATTO, p. 3, 2009) 

Segundo reportagem do Jornal Gazeta do Povo, oito a cada dez 

adolescentes atendidos em abrigos de Foz do Iguaçu recebem ameaça de 

morte por parte de traficantes. São jovens que, quando não entram no crime 

organizado do tráfico, muitas vezes aliciados pelos próprios pais que passam a 

traficar pela falta de emprego e acabam envolvendo seus filhos, tornam-se 

usuários muito cedo. Não existem estatísticas oficiais, mas fundamentado em 

sua demanda de trabalho, o Conselho Tutelar afirma que o uso de drogas entre 

crianças aumentou 40% nos últimos anos. (GAZETA DO POVO, 2008) 

Tantos fatos marcaram tais adolescentes chamados de delinquentes 

pela maior parte da sociedade. Tal identidade é imposta e excludente, e revela 

as fronteiras sociais decorrentes da história do município.  

Para Candau (2011), “se existe sempre uma alternativa entre memória 

e esquecimento, é sem dúvida porque nem tudo que é memorizável é 

memorável”, e de fato, não é memorável o descaso social com os adolescentes 

que se veem em meio a esse contexto social e que só lhes resta permanecer 

nele e se apropriar dessa identidade. Para o autor, o que é memorável pode 

ser objeto de escolha e hierarquização, com seleção de acontecimentos 

destacados para a construção de uma identidade “digna de entrar na memória” 

e, talvez por isso, alguns grupos como o dos adolescentes em conflito com a 

lei, sejam deixados de lado quando de fala da memória e construção de Foz do 

Iguaçu, como se as heranças do município sejam apenas os grandes 

monumentos construídos ou as belezas naturais que movimentam o turismo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A memória e identidade de um povo são sempre marcadas pelas lutas, 

sejam elas de classe, raça ou religiosas. Visto que as vivências formam o ser 

humano, a identidade se forma a partir dela, seja no individual ou no coletivo.  

Porém, a hierarquização muitas vezes impõe uma identidade a um 

grupo como se ele não pudesse se desprender dela, pois consideram sua 

historicidade como determinante desse processo. 

Para Candau (2011), não há empecilhos para que “grupos e indivíduos 

imaginem ser possível abolir a continuidade da ordem temporal para instaurar 

um novo momento-origem que virá fundar suas identidades presentes”. Sendo 

assim, a identidade não é imutável, ela se constrói e reconstrói a partir dos 

indivíduos e grupos, suas experiências e sua consciência.  

No caso dos adolescentes em conflito com a lei, o estigma imposto 

pela sociedade precisa ser rompido e deixado de lado, para que esses jovens 

construam uma nova identidade a partir de possibilidades. Mas para que isso 

de fato ocorra, é necessário que medidas socioeducativas sejam realmente 

colocadas em prática, pois celas não educam e muito menos resocializam.   

 

REFERÊNCIAS 
 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal 8.069, de 13 de 

julho de 1990. 

 
BRASIL. Sistema Nacional de Atendimento Sócio-educativo – SINASE. 

Brasília-DF, 2006. 

 

CANDAU, Joël (2011). Memória e identidade. Tradução: Maria Leticia 
Ferreira. São Paulo: Contexto, 2011, 219p. 
 
CATTA, L. E, A face da desordem: pobreza estratégias de sobrevivência em 
uma cidade de fronteira (Foz do Iguaçu/ 1964-1992). São Paulo: Blucher 
Acadêmico, 2009. 
 
GAZETA DO POVO. Trafico ameaça a juventude em foz do Iguaçu. Gazeta 
do Povo On Line, publicado em 05 de out de 2008. Consultado em 01 de 
dezembro de 2017. 
 
LUZ, C. A. e FERRONATTO, I. Índices de homicídios de adolescentes em 
Foz do Iguaçu – PR: o imaginário de sua legitimação no reflexo da 
desigualdade social, agravado pela precariedade das políticas públicas. 
Trabalho apresentado no II Seminário Internacional sobre Cultura, Imaginário e 
Memória da América Latina. Curitiba-PR, 2009. 



 

II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 
 

126 

 

 
PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU. Atividades Econômicas de Foz do 
Iguaçu: site oficial. Disponível em: <www.fozdoiguacu.pr.gov.br.> Acesso em: 
01 de dezembro de 2017.  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. História de Foz do Iguaçu. 
Disponível em: <www.fozdoiguacu.pr.gov.br> Acesso em: 01 de dezembro de 
2017 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Modernidade, identidade e cultura de 
fronteira. São Paulo, 1993. 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

127 

 

O VIVER E O SOBREVIVER DA FRONTEIRA BRASIL-PARAGUAI: MERCADO, 

NACIONALIDADE E TRABALHADORES 

  

Cíntia Fiorotti79 
 
INTRODUÇÃO 

 

Nas entrevistas com os vendedores em lojas e ambulantes em Salto del 

Guairá80 e com os atravessadores de mercadorias na fronteira entre este município 

e as cidades brasileiras de Guaíra81 e Mundo Novo82, emergiram referências a 

conflitos em torno da concorrência entre os trabalhadores de nacionalidades 

diferentes e também entre os proprietários de lojas. Tais conflitos foram expressos 

quando descreviam sobre as condições vividas em suas ocupações e as 

dificuldades enfrentadas ao buscarem nessa fronteira formas de sobrevivência. 

Ao tentarmos compreender estes conflitos, analisamos como a relação 

estabelecida pelos trabalhadores com a nacionalidade amarra-se também com as 

próprias relações de mercado estabelecidas nesta fronteira. Estas relações não são 

harmônicas. Por exemplo, um projeto de cidade pensado por parte do empresariado 

local junto ao poder público municipal entra, por vezes, em conflito com a presença 

de trabalhadores de diferentes nacionalidades buscando sobrevivência neste lugar. 

Há, igualmente, os conflitos entre uma parcela dos empresários locais de Salto del 

                                                 
79 Doutorado em História pela UFU-MG/BR. Graduada e mestre em história pela UNIOESTE-PR/BR. 
Professora de história na educação básica pública SEED-PR/BR. E-mail: cintiafiorotti@hotmail.com 
80 Em 1997, Salto Del Guairá, sua população era de 12.000 habitantes. A região a qual pertence Salto 
Del Guairá, é conhecida por departamento de Canindeyu e conta com aproximadamente 145.841 
habitantes, estando 83% destes, também localizados nas áreas rurais. DGEE/STP, dados referentes 
ao ano de 2007. Disponível em: <http//:www.dgeec.gov.py>. Acesso em 04 de outubro de 2010. Na 
década de 2000 a prática crescente de atividades comerciais em Salto del Guairá relacionadas à 
venda de produtos importados pelo Paraguai de países como China, Coreia e Indonésia aumentou 
significativamente o número de lojas (no ano de 2006 haviam 200 lojas, passando em 2010 a 1.300 
lojas) e, trabalhadores em Salto del Guairá e o fluxo comercial com as cidades brasileiras Guaíra e 
Mundo Novo. O número de habitantes em Salto del Guaíra chegou a triplicar nesta década. 
81 Em 2010, Guaíra contava com 30.669 habitantes. Localiza-se à margem esquerda do Rio Paraná 
no extremo oeste do Estado. Foi declarada como município em 1952, em alguma medida, resultando 
dos interesses do governo federal em aumentar o controle da divisa com Salto Del Guairá/Paraguai e 
com Mundo Novo, estado do Mato Grosso do Sul/BR. 
82 Localizado ao sudoeste do Mato Grosso do Sul/BR, Mundo Novo contava com 17.043 habitantes 
em 2010. Teve sua emancipação como município em 1977. 
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Guaíra e investidores oriundos de outros países com diferentes expectativas com 

relação ao trabalho nesta fronteira83. 

Para entender sobre qual a importância da relação de mercado nos conflitos 

que emergem nas relações sociais vividas cotidianamente pelos trabalhadores, 

recuperamos uma parte do desenho de como este mercado se configura nesta 

cidade fronteiriça. Também se trata de compreender as diferenças entre a fronteira 

almejada por parte deste empresariado local e do poder público municipal de Salto 

del Guairá e as relações sociais vividas pelos trabalhadores neste lugar. Uma das 

fontes utilizadas para estudar esse processo são algumas matérias veiculadas na 

imprensa local no final da década de 1990 a 2010, além das entrevistas realizadas 

com proprietários de lojas e com trabalhadores envolvidos como vendedores ou 

ambulantes em Salto del Guairá.84 

 

DISPUTAS PELO COMÉRCIO NA FRONTEIRA: MERCADO E NACIONALIDADE. 

 

                                                 
83 Nem todo empresariado local de Salto del Guairá (proprietários de lojas tanto de nacionalidade 
paraguaia quanto brasileira que residem ou residiram em Salto del Guairá e atuam desde 1970, 1980 
e 1990 no comércio de produtos importados) possui as mesmas expectativas sobre o projeto de 
cidade direcionado ao turismo comercial. 
84 Ao longo da pesquisa foram realizadas entrevistas com trabalhadores de nacionalidades brasileira, 
paraguaia e argentina, moradores de Guaíra, Mundo Novo e Salto del Guairá. Entre os 31 
entrevistados estão: 13 vendedores formais e/ou informais em lojas de importados em Salto del 
Guairá, sendo a maioria deles atravessadores de mercadorias na fronteira; 01 vendedor ambulante 
em Salto del Guairá; 01 ex-atravessador de cigarros; 01 policial federal aposentado; 02 militares 
reformados do Exército; 01 ex-funcionário da Receita Federal; 01 funcionário da Receita Estadual; 01 
jornalista; 05 proprietários de lojas de importados em Salto del Guairá; e 05 moradores que viveram 
ou vivem entre essas cidades nas proximidades dos portos de travessia onde são passadas 
mercadorias. Como pseudônimos aos nomes dos entrevistados, utilizamos nomes de cantoras, 
jogadores e técnicos da seleção brasileira de futebol que atuaram a partir da década de 1960. Os 
entrevistados foram selecionados seguindo alguns critérios, tais como ocupação relacionada ao 
comércio na fronteira e o tempo de residência em alguma das cidades. Contudo, cabe ressaltar que 
tais critérios dependeram, em alguma medida, de minhas relações sociais de amizade e das relações 
entre os próprios entrevistados que indicavam outras pessoas. Houve elaboração prévia de roteiros 
de acordo com o perfil profissional de cada entrevistado. Porém, os roteiros não foram seguidos 
exatamente conforme o planejamento inicial. Novas questões foram levantadas conforme o 
andamento das entrevistas. Uma das fontes foi a pesquisa com um dos jornais locais, O Paranazão/ 
Rio Paranazão, entre 1996 e 2015. Outra fonte escrita relevante para esta pesquisa foram os autos 
criminais catalogados como “crime de contrabando” em cidades ao oeste do Paraná/Brasil com o 
leste do departamento de Canindeyú/Paraguai pertencentes ao Fundo Documental do Fórum da 
Comarca de Toledo (1954 a 1980), no Núcleo de Documentação e Pesquisa - NDP, no Campus de 
Toledo-PR. Além destes, foram pesquisados na Comarca de Foz do Iguaçu autos criminais sobre 
“contrabando” entre 1980 e 1993 de apreensões ocorridas na localidade de Guaíra-PR. Outra fonte 
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Em 02 de maio de 1997, o jornal O Paranazão, com circulação entre as três 

cidades fronteiriças, trazia na página destinada às notícias de Salto del Guairá a 

seguinte matéria: 

 
  

Salto del Guairá a melhor opção de compras. O progresso ao 

olho nu. 

Salto del Guairá, transformado num grande atrativo para investidores, não 

só do Brasil mas também dos cinco continentes. [...] Salto del Guairá-PY, 

Guaíra-Pr e Mundo Novo-Ms, fazem uma trilogia com miras no futuro, nesta 

paragem de compras e ecologia, elas, fazem florescer uma mistura sem 

precedentes de fascínio para os turistas. A união espiritual destas três 

cidades ligadas pela solidariedade fará desta, um povo só que luta por ser 

reconhecido pelo que vale. A coragem de sobreviver fez que Salto del 

Guairá seja o destino de comprar mais procurado pelos amantes do melhor. 

Por isso, novos prédios estão-se construindo espalhados pela pequena 

cidade, mas não são só as compras que fazem de Salto del Guairá uma 

promessa de boas compras. É o calor humano que impregna cada 

negociação, a segurança, a hospitalidade do povo paraguaio que está 

atento em agradar o visitante85.     

 

 
A tentativa de construção de uma vocação turística para o comércio de 

mercadorias importadas é redesenhada para Salto del Guairá, principalmente na 

década de 1990, período posterior a formação do Lago de Itaipu. Entre os anos de 

1970 a 1980, a vocação turística atribuída à cidade voltava-se para o turismo de 

contemplação a Salto Siete Quedas. Consequentemente, associava-se a este 

trânsito de visitantes, oriundos tanto do Paraguai quanto do Brasil, as compras no 

comércio de mercadorias nacionais e importadas86.   

Embora nas décadas de 1970 e 1980 a cidade apresentasse o 

desenvolvimento deste turismo de contemplação e de comércio de mercadorias 

importadas, sua economia concentrava-se na presença de serrarias, extração de 

madeiras, palmito e na monocultura da soja, principalmente por brasileiros. Desta 

forma, “coragem de sobreviver” e “solidariedade” são recursos usados na tentativa 

de manutenção do comércio nos anos seguintes ao final da década de 1980, quando 

                                                 
85 Diretor responsável: Ademir Brito dos Santos. Salto del Guairá a melhor opção de compras. O 
progresso ao olho nu. Jornal O Paranazão, 02 de maio de 1997. p. 8. A produção da matéria está 
em português, mas apresenta alguns termos em espanhol. Existe a possibilidade de ter sido escrita 
em espanhol e traduzida para o português.  
86 São referências as entrevistas com proprietários de lojas em Salto del Guairá, como a entrevista 
com Rosa, 70 anos, nacionalidade paraguaia, e as obras de memorialistas, tais como a professora 
SOTO, Fernanda Feiliú. Canindeyu-Zona Alta. Los Brasiguayos. Asunción: Imprenta LEO S. R. L., 
2004. 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

130 

 

há redução do fluxo de consumidores nas lojas de importados da cidade. Já 

“segurança” e “hospitalidade” significaram tentativas de elaboração de um suposto 

diferencial para a cidade desde 1990, quando o país já tem como referência de 

centro de compras de produtos importados Ciudad del Este.87  

No acervo deste jornal encontramos esforços por parte do poder público das 

três cidades e de parte dos empresários locais em organizar reuniões de debates 

para pensar ações que incentivassem ou promovessem os aspectos econômicos 

oferecidos pela região. Estes conteúdos sobre a suposta integração e harmonia das 

relações entre as cidades fronteiriças são encontradas tanto em português quanto 

em espanhol. A construção da imagem de harmonia entre empresários, 

trabalhadores e consumidores de nacionalidades diferentes carrega elementos das 

propagandas de “integração” difundidas com o MERCOSUL. Neste momento, nas 

matérias pesquisadas, a nacionalidade é recuperada para agregar qualidades a 

trabalhadores paraguaios e brasileiros sem diferenciá-los.  

Contudo, as imagens construídas sobre o viver nesta fronteira também 

entram em contradição com as demais notícias que são veiculadas por este meio de 

comunicação. O jornal traz, nas mesmas, edições propagandas sobre uma suposta 

harmonia dividindo espaços com a necessidade brasileira de debater e ter ações 

sobre a “segurança de fronteira”, o “comércio ilegal de madeiras” e o “andamento de 

obras na região de fronteira junto aos impactos socioeconômicos”88. Quando a pauta 

                                                 
87 Na propaganda distribuída em hotéis e restaurante voltadas para o público consumidor oriundo de 
Guaíra, Mundo Novo e cidades próximas a fronteira, são trazidas as localizações da Avenida 
Paraguay, principal rua comercial de Salto del Guairá, das lojas patrocinadoras e de alguns pontos de 
referência de órgão públicos e privados desta cidade e de Guaíra. Em 1997, ano da inauguração de 
um dos primeiros shoppings em Salto del Guairá, os comerciantes e o mercado imobiliário local 
previam o crescimento urbano e comercial da cidade no sentido da fronteira com Mundo Novo (MS). 
Isto devido à construção da ponte Ayrton Senna que liga os dois estados brasileiros: Paraná e Mato 
Grosso do Sul. Fonte: O Paranazão. Imagem com mapa de propaganda para turismo comercial 
Guaíra, 25 de julho de 1997. Sem autor. 
88 Autor não identificado. Comitê permanente de fronteira. Jornal O Paranazão, 27 de junho de 
1997. P. 05. Edições n°01 a n°50. Período de debate do Projeto de Lei n. 2.304/96, proposto pelo 
deputado Federal Maurício Requião, nele é proposto que “o congresso nacional decrete a criação de 
uma área de Livre Comércio ALC em Guaíra, com a finalidade de promover o desenvolvimento 
econômico e social deste município e das regiões vizinhas”. Abaixo o conteúdo do projeto: “Art. 4° A 
entrada de mercadorias estrangeiras de livre comércio far-se-á com a suspensão do Imposto de 
Importação e d Imposto sobre Produtos Industrializados, que será convertida em isenção quando as 
mercadorias forem destinadas a: I - consumo e vendas internas na área de livre comércio; li - 
beneficiamento, em seu território, de pescado, pecuária, recursos minerais e matérias-primas de 
origem agrícola ou florestal; li - agropecuária e piscicultura; IV - instalação e operação de serviços de 
turismo ou de qualquer natureza; v - estocagem para comercialização no mercado externo; VI - 
industrialização de produtos em seu território.” REQUIÃO, Maurício. Projeto de Lei 2.304/96, de 20 de 
agosto de 1996. Disponível em: 
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do jornal reforça os interesses trazidos pelas diferenças econômicas e políticas entre 

as três cidades e seus respectivos países, os conflitos sociais e as desigualdades 

entre elas ganham maior evidência89. 

O planejamento para Salto del Guairá, voltado para o turismo comercial, 

ganhou diferentes sentidos quando junto a este projeto também entrou em disputa o 

mercado em torno da venda de produtos importados. Na década de 1970 e 1980, 

havia poucas lojas de venda de produtos importados em Salto del Guairá. Estas se 

organizavam com o abastecimento de mercadorias vindas de importadoras que já 

dominavam o mercado em Ciudad del Este. Muitos destes comerciantes se 

abasteciam também com a compra de mercadorias de lojas em Ciudad del Este e 

em Asunción. 90 

A entrevista realizada com uma proprietária de loja de nacionalidade 

brasileira junto ao seu filho, que residiram e a família tem comércio em Salto del 

Guairá desde a década de 1960 (tendo já comercializado alimentos, tecidos, 

eletrônicos e ferramentas), expressa um pouco como este empresariado local 

percebeu parte destas mudanças: 

 
 
Mãe: [...] Antes estoque não existia. Era só pra ter o teu produto e vender 
para algumas pessoas. Não fazem muito tempo que foi descoberto Salto, 
acho que fazem uns 8 ou 10 anos por aí.  
Filho: Faz mais, uns 15 anos. 
Mãe: Que foi descoberto mesmo não, com os árabes. Porque não fazem 
muitos anos que foi descoberto Salto, que entrou os árabes.  
Filho: Foi a partir de 2000 pra frente, na copa de 1998 começou a chegar 
gente com loja. Naquela época a gente vendia tecido e eletrônicos e o pai 

                                                                                                                                                         
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=76F4EBFB0962871ED7
528A483C2CA9F1.node1?codteor=1131880&filename=Avulso+-PL+2304/1996>. Acesso em maio 
2015. De modo geral, tal projeto foi apoiado inicialmente por vários deputados, mas depois ele foi 
barrado devido as influências políticas de uma parcela dos empresários que teriam seus interesses 
econômicos lesados. 
89 Autor não identificado. Fronteira Brasil-Paraguai: Integração aduaneira trará prejuízos para 
Guaíra. Jornal Rio Paranazão, 11 de julho de 2003. P.10. A integração aduaneira, de modo resumido, 
foi uma tentativa de formar em cidades fronteiriças uma aduana integrada envolvendo, entre outros, 
funcionários públicos da receita federal de ambos os países. No caso de Guaíra e Mundo Novo, a 
sede desta aduana seria em Salto del Guairá, chegando a ter sido construída parte da obra. Esta 
aduana, por vezes, facilitaria a liberação de cargas que sairiam do Paraguai, sem passarem pelo 
tempo de demora que teriam na aduana brasileira. Porém este projeto não se consolidou. Entre os 
motivos, identificamos tanto pelo impacto que isto geraria na economia das cidades fronteiriças, 
quanto na dificuldade de muitos fiscais de nacionalidades diferentes trabalharem em conjunto, com 
políticas e Leis específicas de cada país. 
90 Isto é expresso nas entrevistas com os proprietários de lojas, Edu, 50 anos e Rosa, 70 anos, 
ambos de nacionalidade paraguaia, residentes em Salto del Guairá. Entrevistas gravada em outubro 
de 2013 em Salto del Guairá. Falas traduzidas durante a transcrição da gravação. 
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voltou com a barbearia. Tava em crise até 2005, nós ficamos passando 
fome [...] Ferramentas foi em 200591. 
 

 
Maria Cleuza e sua família, como imigrantes brasileiros, experimentaram 

melhoras financeiras em suas vidas quando houve condições econômicas favoráveis 

para exploração do turismo comercial em Salto del Guairá. Já a mudança percebida 

no padrão de vida da família, em conjunto a mudança do tipo de mercadoria 

comercializada na loja, esteve associada a dois momentos: 1º) quando ocorre a 

expansão comercial da cidade com a abertura de novas lojas, principalmente por 

empresários brasileiros92; e 2º) quando ocorre a ampliação da presença de muitos 

investidores estrangeiros, como libaneses e chineses, sendo que grande parte deles 

já possuíam mercado em Ciudad del Este93. 

A entrada de outro perfil de investidores marcou tanto o declínio como a 

ascensão econômica de Maria Cleuza e sua família. A chegada a Salto del Guairá 

de investidores oriundos de outros países e/ou com mercado já estabelecido em 

Ciudad del Este, trouxe para pequenos comerciantes maior fluxo de consumidores 

na medida em que melhorou a estrutura para eles. Posteriormente estes trouxeram 

para parte do empresariado local a necessidade de reorganizar o comércio para se 

manterem no mercado. Isto ocorreu quando não conseguiram concorrer com os 

preços destes investidores de maior porte e com o aumento significativo de 

pequenas lojas oferecendo praticamente os mesmos tipos de mercadorias. 

No caso de Salto del Guairá, as décadas de 1990 a 2000 ainda eram 

marcadas por um mercado onde poucas importadoras controlavam a entrada e os 

valores dos produtos a serem comercializados. Estas, localizadas em Ciudad del 

Este, estavam muitas vezes vinculadas às associações de empresários relacionados 

ao tipo de mercadoria vendida e à nacionalidade. Neste último caso, ocorria a 

                                                 
91 Maria Cleuza, 63 anos, nacionalidade brasileira e residente em Salto del Guairá e em Mundo Novo. 
Entrevista gravada em outubro de 2013, realizada em Salto del Guairá/PY. 
92 Por exemplo, a loja Bless import de proprietários brasileiros tendo uma loja inaugurada em 1997 e 
outra em 2010. Já o Shopping China, possui proprietários de nacionalidade paraguaia, inaugurado 
em Salto del Guairá em 2006, decorrente de uma empresa grande de Pedro Juan Caballero iniciada 
em 1933 que também se expandiu em 2006 para outros países na América do Sul como Bolívia e 
Uruguai. 
93 São exemplos, o Shopping América e o Shopping Mercorsur. O primeiro foi inaugurado em 2008, 
com investimento de chineses e sul-coreanos que já possuíam mercado em Ciudad del Este. O 
segundo, inaugurado em 2013, com investidores de origem libanesa, grupo Colise, que também já 
possuíam negócios em Ciudad del Este. 
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exclusividade do acesso a alguns benefícios apenas aos que estavam vinculados a 

estas associações. 

Na última década, este controle continua presente para a maioria das 

mercadorias que chegam às lojas em Salto de Guairá. São poucas as empresas que 

conseguem adentrar este meio, conseguindo comprar direto de importadoras, ou 

mesmo realizar acordos com importadoras ou com associações para terem 

melhores margens de lucros na compra e venda de produtos importados. Com a 

expansão comercial da cidade, houve uma parcela do empresariado local que 

conseguiu se reorganizar economicamente para concorrer com os investidores de 

maior potencial econômico. Por exemplo, as empresas que conseguiram abrir seu 

capital94. Ainda há pequenos comerciantes em Salto del Guairá que não conseguem 

comprar de importadoras as mercadorias ofertadas por eles em suas lojas, 

buscando as mesmas, por exemplo, em distribuidoras intermediárias, comprando de 

lojas em Ciudad del Este ou em outras cidades de ambos os países. 

Em meio a este cenário, apenas grandes empresas dominam o mercado de 

importação exclusiva de algumas mercadorias para Salto del Guairá. Sobre tal 

questão, alguns vendedores relataram como suas comissões oscilavam de acordo 

com o controle desta circulação de mercadorias: 

 
 

 As mercadorias que são de importadoras locais você vai ganhar 0,3%, e 
tem muita importação que é deles mesmo. Nestas mercadorias, você vai 
ganhar 5% a 7%. A diferença, é que nem o Johnnie Walker, é uma marca 
que tem uma importadora que é só eles que trazem no Paraguai. [...] Eles 
têm os esquemas deles, de trazer mercadorias que são exclusivas de 
importadoras locais, mas eles conseguem trazer. 95 
 

 
Ao descrever como sua remuneração é composta, o entrevistado traz 

elementos sobre como tal controle passava de relações formais com as 

importadoras até os meios informais, “esquemas”. Isto garantia a empresa onde 

trabalhava uma oferta “salarial” maior que as demais lojas em Salto del Guairá. 

Quem controla o acesso à entrada e à distribuição das mercadorias aos 

lojistas em Salto del Guairá, controla também a garantia de um melhor 

                                                 
94 Uma destas lojas é Queen Anne, iniciada em 1970 como Comercial Salto del Guairá. Continuou 
com os filhos dos primeiros proprietários em 1978, chamando-se Casa Queen Anne, passando a 
sociedade anônima em 2000 como Queen Anne S.A. 
95 Dario, 26 anos. Entrevista gravada em maio de 2013 em Guaíra-PR. 
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posicionamento neste mercado de vendas de produtos importados. Isto é um dos 

mecanismos usados para tentar controlar o preço de revenda que outras lojas 

concorrentes também oferecem. Tão importante quanto conseguir o monopólio da 

importação e distribuição das mercadorias é conseguir articular meios informais de 

concorrer com as vendas das mercadorias que tem sua importação controlada por 

outras empresas. Para além disso, conforme a pesquisa realizada, estas empresas 

possuem mecanismos de vendas e transporte, entregando diretamente as 

mercadorias no Brasil sem passar pelo balcão da loja e muito menos pela 

regularização da exportação e importação entre os dois países. 

Como o controle do mercado de importação de produtos de alta rotatividade, 

tais como, informática, eletrônicos e bebidas está nas mãos de grupos de grandes 

investidores, tendo a maioria deles organizados em associações, outras empresas 

locais de Salto del Guairá com capital necessário para firmar acordos de importação 

buscam oferecer mercadorias diferenciadas. Por exemplo, a referência feita por uma 

das empresárias entrevistadas.96 

O controle da entrada e distribuição das mercadorias importadas ao 

Paraguai que chegam a Salto del Guairá por parte de grandes capitalistas terá 

impacto sobre as pequenas lojas excluídas dos mesmos benefícios obtidos por eles. 

Uma das vendedoras entrevistadas, Morena, destacou como a entrada ilegal de 

produtos importados do Brasil para o Paraguai também é uma prática comum entre 

alguns dos proprietários de lojas. As lojas menores recorrem a vendas de algumas 

mercadorias oriundas do Brasil, não comuns nas prateleiras das grandes lojas, como 

forma de se manterem no mercado oferecendo produtos diferenciados das demais 

lojas de importados. Assim, Morena descreve:  

 

 
[...] Ali em Salto, vão viajar no máximo pra São Paulo, pra vender as coisas 

ali no Paraguai. [...] No caso das bolsas mesmo, as bolsas do Paraguai são 

quase tudo de São Paulo. Se você for comprar tem do Paraguai mesmo, só 

que o material é inferior, já as de São Paulo são melhores, mais bonitas e 

mais caras. Os donos de loja em Salto, vão a São Paulo e pegam bolsas e 

bijuterias pra vender aqui, não paga imposto nem nada, só que pra passar 

aqui na receita é difícil, você tem que ir passando 5 peças por dia, porque 

se eles pegarem, tomam tudo. [...] Eu fui viajar uma vez com a proprietária 

                                                 
96 “[...] Hoje ela, é a única importadora de tapetes direto da China, ela foi pra lá e negociou com 
importadora de tapete, flores e vasos chineses, ela é a importadora. Igual a dona Nilda, ela tem uma 
marca, uma qualidade de bolsa que é a única que importa”Nara, 73 anos. Entrevista gravada pela 
autora em agosto de 2013 em Guaíra-PR. 
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da loja, ela paga o quê? R$ 60,00 reais naquelas bolsas da Vitor Hugo e as 

pessoas vão lá e compram muitas pra vender em Curitiba por R$ 300,00 a 

R$ 400,00 reais, sendo que se elas fossem lá em São Paulo, elas iam pagar 

muito barato[...].97 

 

 

Quando olha para este fluxo de mercadorias na fronteira e questiona o por 

quê de se contrabandear para o Brasil um produto brasileiro, a entrevistada traz as 

contradições percebidas naquele mercado. No caso da origem das bolsas 

brasileiras, em grande medida, estas são fabricadas por força de trabalho boliviana 

em São Paulo e vendidas por um valor considerado baixo. Comprar estas bolsas em 

grande quantidade por estes valores baixos não é uma atividade tão simples de ser 

feita. Há redes de contatos e limites mínimos de mercadorias a serem consumidas. 

Ainda entra o interesse do sacoleiro em adquirir outros bens com o deslocamento 

até o Paraguai. O que, visivelmente, mobiliza trabalhadores “laranjas” ou “cotistas” e, 

ainda, beneficia o setor hoteleiro em Guaíra. 

Entre os pequenos proprietários de lojas brasileiros, muitos abrem pontos 

comerciais em Salto del Guairá e agem informalmente na compra e revenda de 

muitas das mercadorias oferecidas. Conforme Morena, a mesma estratégia usada 

para transportar diariamente mercadorias não regulamentadas, mas dentro das 

cotas, do Paraguai para o Brasil, são utilizadas nesta transação sentido contrário. A 

entrevista de Morena elucida como a circulação destas mercadorias e o trânsito de 

pessoas envolvidas nestas ocupações de “cotistas” e “sacoleiros” não acontecem 

somente em sentido a um país. Os trabalhadores mobilizados no comércio nesta 

fronteira transitam entre os limites territoriais dos países preocupados em fazer 

deste espaço um lugar onde a busca pela sua composição da renda seja possível. 

Já os proprietários de lojas, visam nisto o acúmulo de capital com a revenda e a 

exploração da força de trabalho destes vendedores e cotistas.   

Na imprensa local pesquisada são quase unânimes as matérias com 

denúncias sobre apreensão de contrabando de mercadorias industrializadas e 

vestuário no sentido Paraguai - Brasil. Não há tanto interesse por parte do Estado 

brasileiro em fiscalizar a saída sentido Brasil - Paraguai, pois praticamente não são 

parados os carros que transitam pela receita na atuação da aduaneira brasileira 

localizada nesta fronteira. A fiscalização é visível no controle da saída em 

                                                 
97 Morena, 22 anos. Entrevista gravada pela autora em maio de 2012 em Guaíra-PR. 
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caminhões de produtos agrícolas (in natura) com destino ao Paraguai. Como a 

região tem uma alta produção agrícola, as cobranças dos impostos sobre a 

exportação são consideradas relevantes pelo Estado. 

Ademais, estas lojas de menor porte se concentram em atender não apenas 

ao público consumidor oriundo do Brasil, mas também consumidores que vivem no 

Paraguai. Por exemplo, quando uma vendedora afirma que “No centro tinha mais 

cliente paraguaio mesmo, só que pra você vender no centro pra paraguaio você tem 

que ter coisa brasileira. Eles não gostam de comprar a mercadoria deles, porque 

eles não gosta de usar igual”98. Nesse sentido, o diferencial das mercadorias 

também se torna um atrativo para estas lojas se manterem com a concorrência 

deste mercado em Salto del Guairá. Uma parcela do empresariado local de Salto del 

Guairá não conseguiu manter as margens de lucros tidas anteriormente a década de 

2000. Sem estrutura econômica para concorrer neste mercado, recorreram à 

mudança no tipo de mercadoria ofertada em suas lojas99. 

Este também foi o caso de Maria Cleuza e o filho que passaram a 

comercializar ferramentas em 2005, reorganizando, atualmente, as marcas 

vendidas, as porcentagens dos lucros sobre a venda das mercadorias e os métodos 

de venda. Sobre isto, Maria Cleuza relatou: 

 

 
[...] a gente depende quase só do turismo. O paraguaio num compra, quem 

compra são brasileiros. [...] Meu outro filho vende só pela internet, tem um 

site disponível e o cliente vem buscar. Com essa concorrência, tem muita 

loja, está ficando difícil de trabalhar, em Salto del Guairá agora tem mais de 

50 lojas de ferramentas. Tem que ter preço, e você já num ganha na 

mercadoria se negociar. Por exemplo, meu vizinho, se chegar um cliente 

meu e eu não estiver aqui, tiver ido almoçar, ele diz ela já foi embora vem 

aqui que eu te atendo .Você tem que procurar ter mercadoria uns três ou 

quatro meses sem que o vizinho descubra a sua marca, entendeu? Aí você 

pode se manter com uma marca, um diferencial. [...] A margem de lucro é 

bem menor que tinha antes, se você colocar mais que os 10% a 20% em 

cima da mercadoria, você num consegue. Se você colocar 25% você nota 

que teu limite já caiu. Antes do ano de 2000 conseguia colocar 100%, e, 

assim, e o aluguel subiu muito aqui100. 

                                                 
98 Diana, 24 anos, nacionalidade brasileira e residente no Paraguai. Entrevista gravada em julho de 
2012 em Guaíra. 
99 Por exemplo, a loja Infotec iniciada na década de 1970, reformulou o tipo de mercadorias 
comercializadas passando de uma loja que ofertava produtos artesanais nacionais e 
eletrodomésticos, para ofertar informática e outros eletrônicos, visando oferecer mercadorias que iam 
ao encontro da procura por parte dos consumidores. 
100 Maria Cleuza, 63 anos, nacionalidade brasileira e residente em Salto del Guairá e em Mundo 
Novo. Entrevista gravada em outubro de 2013, realizada em Salto del Guairá. Maria Cleuza pode ter 
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Para Maria Cleuza, o uso da venda pela internet para conseguir se manter 

neste mercado não era algo visualizado em outros tempos. A reorganização das 

vendas imposta pelas novas dinâmicas deste mercado, também impactam 

culturalmente na relação que ela estabelece com a decadência de seu status social 

e econômico na posição de empresária proprietária de loja. Além disso, as 

mudanças na forma de acumulação destas empresas geraram impactos na forma 

como proprietários de lojas irão se relacionar entre eles e, também, com os 

trabalhadores mobilizados no comércio. Estas vendas pela internet aumentarão a 

necessidade de articulação com a força de trabalho envolvida como “cotistas” ou 

laranjas, barqueiros e batedores no transporte destas mercadorias na fronteira entre 

Paraguai e Brasil. 

No caso da empresária Maria Cleuza, ao descrever atualmente o 

comportamento de seus vizinhos comerciantes em Salto del Guairá, a mesma busca 

estabelecer um marco divisor entre a mudança nas relações vividas no passado e 

no presente. Assim, recorre à falta de solidariedade entre vizinhos para indicar como 

as mudanças econômicas e sociais vividas nesta cidade fronteiriça, ressaltaram a 

concorrência e a distinção da nacionalidade entre seus pares. Em acordo com isto, 

Maria Cleuza afirma: 

 
 

[...] Então lá no Brasil, meus filhos comiam carne. A gente chegou aqui e 

não tinha comida, tinha pouca coisa. Eles escutavam a criança chorar, ai 

mãe a gente quer carne. Tinha uma vizinha minha, a Reina e o seu Flores, 

esses foram os que... Ele tinha um açougue e eles traziam. Ela fazia 

aquelas bisteconas de carne com mandioca e traziam para as crianças, eles 

são muito bons. Os daqui né. Os veteranos de Salto del Guairá. Inclusive o 

meu marido foi homenageado como um dos veteranos. A turma de Salto del 

Guaíra são muito solidário. Os que são estúpidos, que são racistas são 

esses que vem de São Pedro, de Ciudad del Estes, não de Ciudad del Este 

não são porque estes são fronteira também, os que são também são de 

Asunción. [...] Classe baixa mesmo, da classe média pra cima eles já são 

mais solidários. Agora o Paraguaio, o paraguaio mesmo o do mato, aqueles 

pé de chinelo, os cuyarê, do pé sujo que eles falam, esses são mais 

racistas. Agora os daqui não. A gente tem muitas amizades. [...] Os 

paraguaios daqui gostavam de casar com brasileira. A minha filha chegou a 

ser rainha do clube nacional. A gente frequentava muito a sociedade, a 

gente fazia reunião nas casas. A gente era mais unido. Hoje não existe isso 

mais. [...] Outra coisa, a pessoa vai crescendo e se entrega mais a trabalhar 

                                                                                                                                                         
se sentido a vontade para fazer tais referências, por ter sido entrevistada por uma pessoas de 
nacionalidade brasileira. 
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e não tem mais tempo pra ter amizade. A gente fazia festas, bailes. [...] Até 

uns 15 a 18 anos atrás101. 

 

 
A ascensão econômica por meio do comércio vivido pela família é lembrada 

como um tempo de “veteranos”, em que as relações sociais entre seus pares 

davam-se de forma diferente da atual. O declínio desta condição experimentada por 

ela em conjunto com as mudanças vividas com o processo de acumulação de capital 

nesta região são denunciadas por ela nas diferenças de comportamento entre os 

atuais comerciantes e trabalhadores com os quais ela se relaciona e disputa 

mercado. Por isso, para a entrevistada é importante lembrar a solidariedade e o 

convívio no momento da entrevista ao fazer a comparação entre o passado e os 

tempos vividos atualmente. Não se trata de dizer que anteriormente as 

desigualdades e os conflitos não estivessem presentes no cotidiano vivido por essas 

pessoas, mas de perceber que estes conflitos, enfatizados atualmente, são 

recuperados pela entrevistada para expressar as perdas de um modo de vida.  

Maria Cleuza, ao fazer referências ao outro, afirma a sua nacionalidade 

enquanto brasileira. Para ela, a população natural de Salto del Guairá e Ciudad del 

Este são referenciadas com características qualitativas devido à presença de 

brasileiros circulando nestas cidades e tendo trocas culturais com a população local. 

Entre aqueles com maior poder aquisitivo estão proprietários de terras voltados para 

o cultivo da monocultura da soja que adentravam a estas regiões ao menos desde a 

década de 1950. A presença destes brasileiros em território paraguaio, combinada 

ao momento econômico e ao projeto de desenvolvimento do país, proporcionou 

mudanças a estas regiões, que vão desde a expropriação do camponês e indígenas 

de suas terras a costumes vividos por esta população102 . Para além disso, o 

comércio de madeiras e de mercadorias importadas também mobilizou muitos 

brasileiros para estas regiões de fronteira. Logo, os “da classe média pra cima”, 

citados pela entrevistada, compõem parte desta população que se articulou e/ou se 

beneficiou de um tipo de projeto econômico para o país. 

Mesmo vivendo no Paraguai desde a década de 1960, para Maria Cleuza o 

outro não é o estrangeiro brasileiro, grupo ao qual ela se enquadraria. Ela já 

                                                 
101 Maria Cleuza, 63 anos.  Entrevista gravada em outubro de 2013 em Salto del Guairá/PY. 
102 Sobre isto conferir: ALBUQUERQUE, José L. Fronteiras em movimento e identidades 
nacionais: a imigração brasileira no Paraguai. 2005. Tese (Doutorado em Sociologia) - 
Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-Graduação em Sociologia Fortaleza, 2005. 
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identificou o outro como os “árabes”, responsáveis pela expansão comercial. Neste 

momento da entrevista, identifica dentro do Paraguai como o outro a própria 

população nacional de baixo poder aquisitivo, que migra de outras regiões do país 

em busca de sobrevivência ou melhores condições de vida. A referência a esta 

população como “pé de chinelo, os cuyarê, do pé sujo”, utilizada tanto no português, 

quanto no espanhol, indica como paraguaios de Salto del Guairá também 

estabelecem uma relação diferenciada com estes migrantes. Assim, a identidade 

assumida pela entrevistada neste momento aproxima-se mais de uma identificação 

com uma classe social do que com a nacionalidade. 

A diferença de nacionalidade é um recurso de distinção com relação ao 

outro, recuperada neste momento também para expressar a disputa pelo mercado 

de vendas nesta fronteira. Da mesma forma, recorre-se à diferenciação entre o “nós” 

e os “outros” quando a constituição da cidade difere das expectativas criadas por 

parte do empresariado local. 

Com a ampliação do turismo comercial em Salto del Guairá, emergiram 

conflitos em torno das diversidades culturais e das diferenças de comportamento 

entre os proprietários de lojas com relação ao lugar. Estes conflitos também foram 

expressos pelos trabalhadores, ao lidarem com isto no cotidiano de trabalho. Morena 

descreveu como ela percebe estas diferenças: 

 
 

Eles são muito católicos, lá tem muito católico, são fervorosos, são bem 

mais firmes que no Brasil. Eles são de guardar dia de santo, de ir na missa 

todo domingo [...]. Que nem na sexta-feira santa, os donos de loja que são 

paraguaios mesmo, na quinta-feira da véspera, depois do meio-dia, eles já 

param de trabalhar. Eles seguem certinho, eles são bem mais religioso do 

que a gente que é católico aqui no Brasil, bem mais. Os brasileiros não 

fecham as lojas nos feriados de dia santos, só que quando a prefeitura dá 

ordem de fechar aí as lojas que ficam abertas ganham multa. Mas os 

brasileiros teimoso e os árabes ficam lá, pagam a multa, mas continuam 

aberto. Os paraguaios não, eles fecham a loja, eles não tem assim essa 

ganância, porque assim brasileiro e árabe vão lá e são muito gananciosos. 

Se fala assim, ah, assim, tem que fechar dia de sábado porque é algum dia 

de religião. Ah, Deus o livre, é uma guerra dos brasileiros e dos árabe 

contra os paraguaio. Eles vão na prefeitura, fazem de tudo pra não fechar. 

Agora, se você falar pros paraguaio, na hora eles vão aceitar, eles topam, 

eles fecham. Não tem essa ganância, de falar que não, que precisam abrir 

porque amanhã vai dar bastante gente e eles têm que vender. Tem uma 

visão diferente. Agora, aqui no Brasil, brasileiro fecha, agora vão lá os 

brasileiros e os árabe e ficam brigando, brigando até ficar aberto103. 

                                                 
103 Morena, 22 anos. Entrevista gravada em maio de 2012 em Guaíra. 
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Quando Morena recorre à expressão “guerra” se referência à disputa pelo 

mercado entre proprietários de lojas. Como trabalhadora estrangeira ocupada em 

Salto del Guairá, ela se sente atacada de ambos os lados neste conflito. As práticas 

dos empresários brasileiros respingam diretamente nas relações de convívio entre 

vendedores brasileiros e os trabalhadores nacionais. Por isso, trabalhar em dias 

santos é viver o constrangimento causado pelo rompimento de um costume com a 

qual Morena possui identificação com seus pares de nacionalidade diferente da sua. 

“Ganância” é um dos termos usados por Morena ao comparar a diferença de 

comportamento dos empresários estrangeiros perante os nacionais. Ao dizer que 

estes últimos “têm uma visão diferente”, a entrevistada chama atenção para refletir 

como a relação deles com o lugar de vida pauta-se também em outros horizontes, 

para além da acumulação proporcionada pelo mercado de importados na fronteira. A 

descrição sobre a contradição do comportamento do empresário brasileiro (que 

adere ao calendário dos dias santos em seu país, mas não em outro), leva a refletir 

como a relação destes últimos com a cidade Salto del Guairá difere dos nacionais. 

Ter empresa neste lugar não significa necessariamente internalizar ou lidar com a 

cultura local ao ponto de seguir seus costumes, mesmo quando há proximidades 

com sua cultura. 

Quando proprietários de lojas estrangeiros descumprem o calendário 

acordado entre a parcela dos empresários da cidade, organizados em associação 

comercial, e o poder público municipal, evidenciam que não há um projeto coeso 

entre todos os proprietários de lojas. As próprias multas indicam uma tentativa de 

controle que não consegue ter efeito. Os lucros obtidos em dia de feriado católico 

brasileiro que coincide com feriado católico paraguaio parecem compensar estes 

valores. Estes proprietários estrangeiros possuem uma relação com a cidade que se 

diferencia do pretendido inicialmente por uma parte do empresariado local quando 

incentivou a vinda de “investidores”. A abertura do mercado paraguaio para a 

entrada de mercadorias importadas oriundas de outros países com a baixa cobrança 

de impostos significou, entre outros motivos, um processo de mudança marcante em 

algumas cidades fronteiriças com o Brasil.  

No caso de Salto del Guairá, contribui para estas mudanças a articulação de 

todo um empresariado nacional e estrangeiro em aproveitar alguns fatores 
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econômicos, políticos e sociais no final da década de 1990. Entre eles, o aumento 

da fiscalização por parte do Brasil na Receita Federal de Foz do Iguaçu e toda a 

infraestrutura financiada pelo Estado brasileiro com a construção da Ponte Ayrton 

Senna, feita para promover maior agilidade no transporte de soja, milho e gado entre 

o Estado do Mato Grosso do Sul e do Paraná. O rápido crescimento do mercado de 

comercialização de produtos importados em Ciudad del Este e consequentemente a 

concorrência e a evidenciação das desigualdades sociais tiveram algum peso na 

visualização de Salto del Guairá como um lugar para investidores que já possuíam 

trajetórias neste mercado. 

Após o marco de formação do Lago de Itaipu, combinada à abertura 

econômica do Paraguai, o poder público municipal de Salto del Guairá assim como o 

de Ciudad del Este já incentivavam um projeto de turismo comercial para suas 

cidades. A atuação destes agentes, combinada às facilidades de circulação de 

entrada e saída de moeda e mercadorias do país, também teve papel importante 

para atrair estes investidores. No final da década de 1990 o poder público municipal 

de Salto del Guairá recuperava as perspectivas atribuídas ao projeto de crescimento 

econômico para a cidade, quando denunciava a presença de trabalhadores 

brasileiros não regulamentados: 

 
 

Ilegales costará caro a los comerciantes. Comuna exigirá legalización 

de empleados brasileños. 

La municipalidad de esta capital departamental clausurará los comercios 

que no cumplan con el código laboral vigente en nuestro país, 

principalmente, en lo relativo a contratación de extranjeros. Tampoco serán 

habilitados negocios cuyos funcionarios no residan legalmente en el 

municipio. El objetivo es frenar la invasión de mano de obra extranjera104. 

 

 
Quando o poder público municipal recorreu à ameaça de que “[...] tampoco 

serán habilitados negocios cuyos funcionarios no residan legalmente en el municipio 

[...]”,  ele indicou a necessidade de tomar medidas punitivas para tentar manter suas 

perspectivas sobre a cidade pretendida por eles. Apenas uma parcela do 

empresariado parece concordar com esta expectativa, já que o anúncio de punição é 

dirigido a todos empresários da cidade. Cabe enfatizar que a ação do poder público 

                                                 
104 DUARTE, Rosendo. Ilegales costará caro a los comerciantes. Comuna exigirá legalización de 
empleados brasileños. O Paranazão, 13 de novembro de 1997. p. 4. Edições n. 51 a n.100. 
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também foi pressionada por trabalhadores nacionais que não conseguiram vagas 

neste mercado de trabalho. Assim, em conjunto a esta disputa, acentuaram-se as 

referências à nacionalidade para distinguir as pessoas com direito ou não de 

desfrutar deste projeto.  

O projeto de turismo comercial pretendido pela cidade não foi e nem é 

homogêneo entre a classe dominante local. Entre os empresários locais de Salto del 

Guairá, que se consolidaram entre 1970 e 1990, muitos deles apresentaram nas 

entrevistas interesses divergentes desta perspectiva defendida pelo poder público 

municipal. Entre eles, a discordância sobre o perfil de força de trabalho a ser 

contratada. 

A contratação de estrangeiros em Salto del Guairá, no final da década de 

1990, articulou-se à necessidade de uma força de trabalho com perfil que se 

adequasse à expectativa de vendas ao público consumidor pretendido. Entre outros 

motivos, tornava-se mais atrativo economicamente a contratação destes 

trabalhadores do que investimentos para qualificação da força de trabalho local e 

nacional. Assim, alguns empresários argumentaram que recorreram aos “empleados 

brasileños”: 

 
 

Aqui na loja mesmo é mais paraguaio que brasileiro, já teve mais 

brasileiros. É que agora tem mais opção de dentro, dos jovens que vem pra 

aqui na cidade já tem umas três universidades, e pra estudar sustentam o 

estudo com o trabalho, mas até pouco tempo atrás a oferta de mão de obra 

era mais de gente do Brasil. Era visível funcionários pegavam carona de 

Guaíra e de Mundo Novo. Para mim era indiferente de onde vinha. A minha 

mulher é brasileira e os meus filhos são meio a meio, estudam no Brasil. 

Mas em geral aqui, num há, principalmente com Guaíra os laços assim, tem 

bastante com gente de Guaíra e Mundo Novo. Num se percebe assim uma 

discriminação. Tanto porque aqui quase todos os colonos da soja são 

brasileiros. Só que aqui dentro é normal. 105 

 

 

Ao dizer “era indiferente de onde vinha”, o interesse era em ter uma força de 

trabalho de baixo custo e sem necessidade de maiores investimentos em qualificá-

la. Não se trata de dizer que não havia trabalhadores procurando envolver-se neste 

mercado de trabalho, mas de terem no outro lado da fronteira uma oferta abundante 

de força de trabalho dentro do perfil pretendido.  

                                                 
105 Edu, 50 anos, nacionalidade paraguaia, residente em Salto del Guairá e proprietário de loja. 
Entrevista gravada em outubro de 2013, realizada em Salto del Guairá pela autora em conjunto a Eric 
G. Cardin. Fala do entrevistado traduzida durante a transcrição da gravação. 
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Na entrevista com o empresário, as universidades são colocadas como 

marco para presença de trabalhadores com um perfil diferenciado daqueles da 

década de 1990. Estes últimos, em alguns casos, eram oriundos de ocupações no 

campo ou com outros tipos de trajetórias ocupacionais na cidade, por exemplo: 

mulheres envolvidas no trabalho doméstico, com baixa escolaridade e com 

dificuldades no idioma português. Esta parcela possuía um tipo de qualificação e 

perfil diferente do pretendido para o trabalho nas vendas em lojas de importados. 

Contudo, cabe ressaltar como a experiência de vida deste entrevistado 

também influencia na forma como ele interpreta esta diferença de nacionalidade. 

Edu, além de ser casado com uma brasileira, também teve parte de sua trajetória de 

vida no Brasil. Filho de uma família abastada, teve uma formação e um círculo de 

relacionamentos diferente da maioria da população de Salto del Guairá. 

Diferente da perspectiva deste empresário, outra parcela do empresariado 

local de Salto del Guairá enfatiza a relevância da nacionalidade do trabalhador na 

hora da contratação. Dalva falou sobre isto: 

 
 
Eu comecei a trabalhar com 19 anos, já com meu negócio. Por isso que 

está há 32 anos, era pequeno, como todo mundo começa pequeno. Já tinha 

funcionários paraguaios, sempre trabalhei com paraguaios. Nunca 

brasileiros [...] porque eles querem fazer normas no trabalho, e você não 

pode viver no país de outro e dizer que não vão fazer isto, que não sabem 

isto. O brasileiro se querem achar. São deseducado, eles não se colocam 

no lugar. [...] Quando comecei era eu, dois funcionários e marido.[...] Hoje já 

tenho 7 funcionários, já chegou a ter 20, quando o real tava bem, em 2008. 

106 

 

 
Quando a entrevistada destaca a diferença de perfil entre os trabalhadores 

mobilizados em Salto del Guairá não se ampara somente na nacionalidade e nem 

fala sobre a qualificação dos mesmos. Ela recorre ao comportamento deles em meio 

a relação de exploração da força de trabalho. Sua fala evidencia o estranhamento do 

trabalhador estrangeiro às leis e acordos trabalhistas formais e informais 

estabelecidos neste mercado de trabalho em Salto del Guairá. Estes brasileiros já 

trazem consigo uma trajetória ocupacional e/ou de vida com relações de trabalho 

diferentes das vividas neste lugar. O termo “não colocarem-se no lugar”, para referir-

se ao perfil do trabalhador brasileiro, expressa a não aceitação deste vendedor a 

                                                 
106 Dalva, 56 anos. Entrevista gravada em outubro de 2013 em Salto del Guairá/PY. 
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muitos acordos informais de trabalho, em que são estabelecidas condições que 

extrapolam até mesmo a própria legislação paraguaia. 

Em meio a esta diferenciação entre a força de trabalho nacional e a 

estrangeira, a prioridade na contratação da força de trabalho nacional por parte de 

Eva acaba indo de encontro com a perspectiva de desenvolvimento econômico 

pensado para a cidade por parte do poder público municipal e afirmado nos meios 

de comunicação locais. Entretanto, a relação estabelecida entre estes moradores e 

empresários de Salto del Guairá com a identidade nacional, também é recuperada 

para expressarem como eles se percebem nas relações cotidianas com o outro. 

A vendedora Morena enfatizou as dificuldades percebidas ao diferenciar a 

relação com os vizinhos de lojas de acordo com a nacionalidade deles. Sua 

descrição é longa, mas expressiva para entender parte destas relações: 

 
 
[...] Assim, lá no Shopping Salto, quando eu trabalhei lá, quase não tinha, 

assim, paraguaio mesmo, as lojas por perto eram tudo quase que de 

brasileiros mesmo ou de árabes. Agora, ali mesmo no centro onde eu 

trabalhei, ali era tudo paraguaio mesmo, minhas vizinhas eram tudo 

paraguaia mesmo. Assim, eles são meio traiçoeiros, eles se fazem de 

amigos, mas depois, se você precisar deles pra qualquer coisa, você não 

precisa contar com eles, que eles não ajudam mesmo. É meio difícil de lidar 

com eles. É poucas pessoas ali que eu conheci, que eu consegui lidar com 

eles, que eu consegui fazer amizade. Porque o resto assim, que o dia que 

você precisar deles, você pode esquecer. [...] Porque eles não ajudam, não 

ajudam mesmo. [...] Agora, se você colocar uma lata de refrigerante da 

mesma que eles têm, eles te condenam, assim, todo mundo coloca as 

coisas iguais, mas se um brasileiro colocar, eles condenam o brasileiro, 

porque eles sabem que o brasileiro vende mais, porque fala mais, se 

colocar algo igual ao do deles. Então isto é uma coisa que acaba 

distanciando eles, é a questão da concorrência, eles têm medo de você 

colocar a mesma coisa que eles e começar a vender mais que eles. É que 

nem acontecia, o meu patrão ia comprava as coisas, eles viam e colocavam 

as coisas iguais, e eu nunca reclamei, mas se eu estava vendendo mais 

que eles, eles viravam a cara pra mim. Tipo assim, no fim de semana, eles 

ficavam o tempo todo cuidando para ver o que eu estava vendendo, se eles 

soubessem, vamos supor, que eu estava vendendo mais manta que eles, 

eles viravam a cara, eles não conversavam comigo o dia inteiro, porque eu 

estava vendendo mais do que eles107. 

 

 
Morena que, em alguns dos empregos, assumiu o cuidado sobre as lojas, 

por vezes, inverteu a relação entre trabalhadora e proprietária na internalização das 

responsabilidades que lhe eram atribuídas, por ter que responder pela falta de 

                                                 
107 Morena, 22 anos. Entrevista gravada em maio de 2012 em Guaíra-PR. 
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mercadorias no estoque da loja. A entrevistada trabalhou em lugares com um perfil 

de proprietários de lojas e consumidores distintos. As inúmeras pequenas lojas na 

Avenida Paraguay e suas ruas próximas possuem proprietários de diferentes 

nacionalidades como brasileiros, libaneses e chineses. Entretanto, são lugares onde 

há maior concentração de proprietários e trabalhadores de nacionalidade paraguaia. 

Já os dois shoppings citados na entrevista são dos chamados “investidores 

estrangeiros”, sendo ocupados a maioria por proprietários de lojas brasileiros e 

libaneses. A concorrência entre proprietários de lojas de nacionalidade paraguaia e 

empresários imigrantes que se ocupam destas brechas do capitalismo na fronteira, 

abrindo comércio onde há possibilidade de lucros, tem impacto direto sobre os 

trabalhadores. 

Quando recorre ao termo “traiçoeiros”, Morena não nega que há amizade 

entre os vendedores de nacionalidade paraguaia, mas que, dependendo do que se 

compartilha, esta relação de amizade pode ser distanciada. O relato de Morena 

recupera situações onde o bom convívio entre paraguaios e brasileiros não é 

negado. Porém, este convívio possui limites. A solidariedade não é necessariamente 

algo a ser constantemente compartilhado com estrangeiros que disputam sua 

sobrevivência no mercado de importados na fronteira. Há códigos de conduta e 

comportamentos entre estes trabalhadores que não são estendidos a outros 

trabalhadores de nacionalidade diferente da sua. A troca cultural e o convívio entre 

estes vendedores possuem especificidades e limitações que servem para amparar o 

reconhecimento entre os seus pares nacionais e de mesma ocupação. Estes limites 

são recorridos para a própria afirmação da identidade destes trabalhadores, tanto 

paraguaios, quanto brasileiros. 

A esse respeito, o estudo etnográfico realizado por Fernando Rabossi em 

Ciudad del Este (2004) indica que as fronteiras étnicas entre os trabalhadores não 

se restringem às disputas do mercado ao respingarem em situações cotidianas. 

Entre as diversas observações empíricas destacadas pelo autor, o simples ato de 

beber cerveja ganha significado e apresenta fronteiras silenciosas. Embora 

brasileiros e paraguaios convivam num mesmo espaço de trabalho, estes não 

costumam compartilhar o mesmo copo de cerveja com os brasileiros, prática que 

representa um sinal de companheirismo entre os trabalhadores paraguaios. Por 

meio de experiências como esta, o autor traz elementos para analisar como a 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

146 

 

fronteira entre os trabalhadores de nacionalidade brasileira e paraguaia 

transparecem ou são firmadas nos momentos de sociabilidade ou na cotidianidade 

entre aqueles que possuem maior identificação entre eles108. 

O ressentimento vivido pela população trabalhadora local de nacionalidade 

paraguaia, por lidar com a concorrência de imigrantes trabalhadores, muitas vezes é 

expresso na diferenciação e distanciamento com o outro quando se percebem em 

relação desigual. Os vendedores de lojas estão na ponta deste processo de 

acumulação capitalista, lidando com conflitos e pressões geradas por esse processo 

na fronteira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presença de trabalhadores brasileiros não regulamentados em Salto del 

Guairá e a existência de paraguaios nas mesmas condições nas cidades de Guaíra 

ou Mundo Novo não é um aspecto novo nesta fronteira. A circulação destes 

trabalhadores entre os países não tem se fixado nas demarcações legais dos limites 

internacionais, mas, entre outros, na busca por sobrevivência e/ou na tentativa de 

melhores condições de vida que as diferenças econômicas e políticas entre estes 

países podem oferecer. 

Não é uma prática comum dos vendedores brasileiros de lojas ou ambulantes 

mudarem-se para Salto del Guairá. Muitos destes já possuem seus círculos de 

relacionamento, família e moradia em uma destas duas cidades brasileiras 

fronteiriças. A não imigração permanente por parte dos vendedores brasileiros 

igualmente ocorre pela comparação entre as estruturas na saúde, educação e no 

custo de vida entre as cidades. O rápido crescimento comercial da cidade implicou 

no encarecimento do custo de vida para a população trabalhadora e na piora dos 

serviços públicos como luz e água. Como Perla, moradora de Salto del Guairá 

elucidou: “aqui em Salto o custo de vida é bem alto, em relação, por exemplo, por 

aqui tudo vem de fora, tudo é mais caro, aluguel, água, luz, comida, vestuário a 

                                                 
108 RABOSSI, Fernando. Nas ruas de Ciudad del Este: Vidas e vendas num mercado de fronteira. 
Rio de Janeiro. 2004. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Museu Nacional, Rio de Janeiro, 
2004. 
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cesta básica, é caro em comparação a outras cidades como Assunção, que é 

centro”109. 

Sobre os conflitos entre nacionalidades, podemos elencar ao menos três 

elementos considerados aqui como fundamentais. Primeiro, o que contribui para 

emergência destes conflitos é a disputa de mercado gerada por este comércio na 

fronteira. Segundo, estes conflitos também passam pelas diferenças entre classes 

sociais. Terceiro, historicamente, na expansão capitalista prevalece o domínio 

econômico do Brasil sobre o Paraguai, o que tem peso na formação cultural do 

preconceito e dos conflitos em torno da nacionalidade entre estes trabalhadores que 

vivem em Salto del Guairá. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS NA FRONTEIRA: O CASO DO 'LUZ PARA TODOS' EM 

FOZ DO IGUAÇU 

 
Cleber Silva Santos 

 
INTRODUÇÃO 

 

O Brasil passou por grandes transformações em seu território na segunda 

metade do século XX, com um profundo e acelerado processo de modernização de 

seu território. Porém, esse processo se deu de forma desigual, gerando lugares 

densos, técnica e normativamente, enquanto outros lugares tornaram-se opacos 

(SILVEIRA, 2003), deficitários de modernizações, ou seja, esse processo se deu de 

forma seletiva (SANTOS, 2001), segundo os interesses dos agentes que 

comandavam o mesmo. É nesse cenário que se encontra também o sistema elétrico 

nacional e as políticas públicas que visaram uma maior eletrificação do território, que 

durante meio século, passou por forte expansão, mas com mecanismos que 

reproduziam o processo de modernização vigente. 

Na virada para século XXI, mais precisamente em 2003, começam novas 

políticas para o setor elétrico, incidindo nas políticas públicas de expansão do 

acesso à energia elétrica no país. A partir do estabelecimento de novos mecanismos 

e novos direcionamentos, implementou-se o programa “Luz para Todos”, com uma 

meta clara de universalização dos domicílios com fornecimento de energia elétrica. 

Antes de aprofundar sobre o programa “Luz para Todos” - LpT, devemos nos 

debruçar sobre o entendimento do sistema elétrico nacional, propriamente dito. 

Enquanto política pública, o LpT não se dá sobre um território vazio, mas sim, a 

partir de uma infraestrutura já instalada, cristalizada no território, que acaba por 

exigir continuidades do que se tem ou desenvolvimento de novas tecnologias para 

suprir as demandas e atingir as próprias metas estipuladas. Além do que é 

necessária uma maior explanação do conjunto de conceitos geográficos que 

contribuíram na elaboração do método e metodologias escolhidas para tratar do 

tema. 

 

O MÉTODO GEOGRÁFICO COMO OPÇÃO DE ANÁLISE 
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Esse artigo é fruto de uma pesquisa que se desdobra desde 2014, sendo os 

resultados empíricos datados até 2015, já que o não esgotamento do tema faz com 

que as informações seguem em constante trabalho de atualização.  

Para início é importante salientar o papel da infraestrutura instalada para 

compreender a direção que se toma as políticas das mais variadas naturezas e 

objetivos. Ou melhor, é essencial saber a formação socioespacial na qual se está 

aplicando algum tipo de vontade política. O que isso quer dizer? Partindo do 

princípio que o espaço geográfico é uma instância social (SANTOS, 2007; EUGENI, 

1999), reconhecemos a contribuição para uma teoria do espaço. Esse, que não é 

apenas um receptáculo, mas também interfere na aceitação ou não das novidades. 

O espaço geográfico, como afirma Milton Santos, é “definido como um 

conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações” (SANTOS, 

2006), uma vez que nele e a partir dele as ações e os objetos ganham sentido em 

uma forma de solidariedade entre eles, entre os agentes das ações, entre os objetos 

e entre ações e objetos. Quando abordamos o sistema elétrico nacional, temos a 

ciência de que tratamos da infraestrutura instalada no espaço nacional, uma escala 

maior, que pode ou não ter uma uniformidade, que pode ou não explorar todo o 

potencial existente. O erro que não pode incorrer é tratar o sistema elétrico de forma 

isolada do espaço, uma vez que no espaço se realizam todas variáveis da 

sociedade que também interferem na própria evolução e constituição do sistema. 

Enfatizo que essa não é uma proposta de trabalho isolada, um estudo setorial, por 

mais que apareçam termos como ‘setor elétrico’ e ‘sistema elétrico’, não se abordará 

de forma isolada, sem fazer parte de uma dinâmica maior, em um processo de 

modernização do território brasileiro. 

Sendo o espaço o conjunto de sistemas de objetos e ações, as políticas 

públicas de eletrificação rural possuem função para sua existência, definida pelos 

agentes de comando, ao mesmo tempo que tem forma, pois a forma política é 

necessária à função, ou a mesma não encontra em si sentido da função. Da mesma 

maneira que os objetos instalados no processo de expansão do acesso à energia 

elétrica, onde cada ponto de luz é um objeto, uma forma específica, que possui uma 

função, que também defini seu funcionamento de forma sistêmica. Mais adiante será 

abordada de forma mais clara do porquê no caso da eletrificação rural não há o 

funcionamento isolado após a execução da política pública. Ainda sobre forma e 
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função, Milton Santos mais uma vez traz grande contribuição, pois a função seria 

conteúdo do objeto, partindo desse pressuposto o objeto não existiria no espaço, 

não seria inserido num sistema de objetos, sem um conteúdo. Portanto não há 

objeto, forma, sem conteúdo, ao mesmo tempo, o próprio conteúdo demanda a 

existência da forma. Caso não fosse assim, onde o conteúdo existiria? Portanto, 

igualmente não há conteúdo sem forma, constituindo-se em uma ‘forma-conteúdo’ 

(SANTOS, 2006). O próprio espaço é dotado de forma-conteúdo (SANTOS, 2006). 

Com esses princípios definidos, podemos avançar sobre o sistema elétrico 

nacional e as políticas públicas de expansão do fornecimento de energia elétrica. 

Pois este é dotado de uma forma e um conteúdo, que se constituíram durante a 

segunda metade do século XX. 

 

A CONSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA À EXPANSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Na passagem do século XIX para o XX se deram início a implantação de 

usinas geradoras de energia elétrica em solo nacional, mas a lógica das instalações 

era fragmentada e desconexas, tendo microssistemas que não se conectavam entre 

si. Se deu assim porque o país tampouco possuía uma integração do território, 

possuía mercados igualmente desconectados e que se retroalimentavam e 

exportavam segundo suas capacidades. Esse momento é chamado por ‘Brasil 

Arquipélago’ (SANTOS e SILVEIRA, 2003). Assim, a incipiente proliferação de 

geradoras de energia elétrica se deu sob a necessidade de alimentar os mercados 

regionais, com malhas limitadas regionalmente. 

 
 

"A produção e a distribuição de energia, até o início do século XX, 

circunscreviam-se aos centros urbanos e a essas áreas de maior espessura da 

divisão do trabalho. É o caso de Minas Gerais, com a construção das usinas 

Ribeirão do Inferno (Diamantina), vinculada à exploração de diamantes, 

Macacos (Nova Lima) e Marmelos I e II (Juiz de Fora). As possibilidades 

técnicas de transmissão eram circunscritas ao lugar." (SANTOS e SILEIRA, 

2013. p. 37) 

 

 

Esse modelo se rompe com a crise instalada no final da década de 1920, 

que levou ao poder Getúlio Vargas e a inauguração de uma política de planejamento 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

152 

 

nacional com a criação de ministérios que visavam uma política planejada e voltada 

ao desenvolvimento via indústria e financiamento nacional (IANNI, 1977). Com isso, 

o sistema elétrico ganha outra lógica, agora o de atender os planos 

desenvolvimentistas. Esse momento elevou a demanda por energia elétrica, para 

garantir o impulso industrializante que o país vivia. A essa primeira expansão do 

setor elétrico que acompanha a mecanização do território, Milton e Silveira afirmam 

“a industrialização balbuciante leva à construção de uma constelação de usinas 

hidrelétricas em todas as regiões do país” (SANTOS, 2013. p. 39). O que garantiu as 

condições do movimento de industrialização, rompendo pela primeira vez com a 

lógica da organização do território em forma de arquipélago, criando uma região 

contígua, que denominou-se “região concentrada”110 (SILVEIRA, 2003). 

Após a década de 1950 e principalmente depois do golpe de estado em 

1964, foi implementada uma política de capitação de recursos estrangeiros (IANNI, 

1977), o que influenciou diretamente no financiamento da instalação de novas 

infraestruturas do setor elétrico. Em 1960 cria-se a Eletrobrás, responsável por 

captar os recursos estrangeiros e nacionais e planejar a expansão do sistema 

elétrico. Então se tem as condições de uma integração planejada do setor porém 

com forte participação do capital estrangeiro. Entre as formas de financiamento 

nacional estão a criação da Reserva Global de Reversão – RGR (ELETROBRÁS, 

2015) e o aumento das tarifas, já o capital estrangeiro tem lastro do excedente dos 

dólares europeus, os “eurodólares” (LANDI, 2006). Com o choque do petróleo na 

década de 1970 surgiram os “petrodólares” (HARVEY, 2013) em busca de terra 

nova onde se instalar. Também é durante o regime militar que surge a primeira 

política nacional de eletrificação rural. Com a elaboração do ‘Estatuto da Terra’ ainda 

em 1964, que regulamentava o crédito para cooperativas rurais, que arcavam com 

os custos da instalação, o que tornava os que já possuíam acesso a outros créditos 

(novas tecnologias e insumos industriais) como os mais aptos a arcar com tais 

custos (RAMOS, 2013). 

O consumo de energia elétrica atingiu a marca de 212.324 GWh em 1989 e 

a capacidade instalada chegou a 52.125 MW (LANDI, 2006). Mas como dito 

                                                 
110 Abordo esse tema explicando “A região concentrada representa uma área contígua do 
território nacional que foi privilegiada no processo de industrialização, urbanização, modernização e 
integração no espaço brasileiro. A região concentrada hoje equivale aos estados do sul, sudeste e 
parte do centro-oeste.” (C. S. SANTOS, 2016) 
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anteriormente, mesmo com uma maior integração do sistema e do território nacional, 

uma modernização do campo e expansão da capacidade instalada e do consumo, 

não houve um rompimento com a formação e consolidação da região concentrada 

brasileira. Como é apontado no mapa de domicílios com acesso à energia elétrica 

de 1991, onde há uma contiguidade entre as federações que possuem mais de 90% 

de seus domicílios com ligação elétrica, sendo os estados do sul, sudeste e parte do 

centro-oeste, já os mais escassos estão nas regiões norte e nordeste. 

A última década do século XX setor elétrico é marcada por privatizações, 

justificadas por seus idealizadores como formas a pagar pelos investimentos 

externos adquiridos nas décadas anteriores mas que tornou-se um problema quase 

impagável após as mudanças geoeconômicas promovidas pelos Estados Unidos111. 

As privatizações seguiram padrões de opção do Estado em estar ausente, 

precarizando o setor (HAGE, 2012), financiando as próprias aquisições das estatais 

pelo setor privado, além da criação das normas que possibilitam tais execuções. 

Como afirmou Hage:  

 
 

“Porém, não foram poucas as vozes que aceitaram empréstimos a juros 

baixos feito com recursos públicos do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e o do Fundo de Apoio ao Trabalhador (FAT) 

para financiar a compra das empresas estatais de energia elétrica por parte 

dos grupos interessados.”(HAGE, 2012 p. 83) 

                                                 
111 A alteração na taxa de juros nos E.U.A. e a grande participação do capital estrangeiro leva as 
empresas do setor elétrico ao endividamento. O que também levou a um problema institucional e de 
financiamento interno, pois as empresas também param de recolher os impostos e ainda criam-se 
mecanismos de estatização das dívidas ou do não-lucro (LANDI, 2006). 
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Mapa 1 

 

 

Mesmo com as privatizações e a intencional abdicação do Estado na década 

de 1990 como aponta Hage ao afirmar que foram desencorajados os investimentos 

em infraestrutura (HAGE, 2012), foram implementadas outras duas políticas públicas 

de eletrificação rural em menos de uma década. O primeiro grande programa foi o 

PRODEEM -Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios, 

em 1994. Seu principal objetivo era o desenvolvimento de pesquisa e tecnologias 

para implementação na geração de energia e expansão dos novos pontos de luz 

para a população, sendo o eixo central quatro ações, o “Desenvolvimento Social, 

Desenvolvimento Energético, Complementação da Oferta de Energia e Base 

Tecnológica e Industrial” (OLIVEIRA, 2001. p. 96). 

O segundo programa também de alcance nacional na referida década foi o 

“Luz no Campo”, que em 1999 tornou-se o primeiro a estipular uma meta do total de 

domicílios a serem atendidos, um milhão em três anos, além de exigir uma 

integração com o programa anterior, o PRODEEM, para a sua implementação. 

Infelizmente, após o terceiro ano, apenas 50% da meta havia sido atingida, além de 

que a população rural viu um aumento de seu endividamento, pois arcavam com 
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85% dos custos de instalação via financiamento do BNDES, e o restante 

basicamente era auto-financiado pela RGR, onde as fornecedoras não arcavam com 

praticamente custo algum por sua parte da instalação (GOMES e JANUZZI, 2002). 

Para além das questões econômicas, outro fator importante que impediu a 

maior eficácia do Luz no Campo foram os interesses político-eleitorais locais, onde 

as concessionárias participavam de programas de eletrificação rural nos âmbitos 

municipais e estaduais, sem uma obrigatoriedade em participar no federal 

(OLIVEIRA, 2001), sendo utilizadas como impulsionadoras de ‘palanques eleitorais’. 

Mesmo com a criação de uma agência reguladora, a ANEEL – Agência 

Nacional de Energia Elétrica – na mesma década, as concessionárias seguiram um 

modelo voltado aos interesses de mercado, visando o lucro em suas atividades, 

deixando de lado ações que poderiam não trazer lucros de médio e curto prazo, ou 

seja, ligações em domicílios de baixa renda, isolados ou ambos (MARQUES, 

CARMO e RIBEIRO, 2006). Também a questão metodológica para identificar os 

domicílios sem ligação elétrica complicava a elaboração de políticas mais eficazes, 

por exemplo, o IBGE que considerava como disponibilidade de energia elétrica em 

um domicílio aqueles que dispunham de geradores individuais, a base de 

combustíveis, mas a ABRADEE – Associação Brasileira de Distribuidores de Energia 

Elétrica considerava os domicílios que não estavam conectados à rede de 

distribuição do sistema elétrico nacional (FOURNIER e PENTEADO, 2008). 

Só no final do governo de FHC, no ano de 2002, foi elaborado uma 

normativa que regulamenta um programa de metas, que torna passíveis de 

fiscalização por parte do governo e da ANEEL, as concessionárias que executam as 

políticas públicas de eletrificação rural. Nesse mesmo ano é criada a CDE – Conta 

de Desenvolvimento Energético – pela Lei nº 10.438 (ELETROBRÁS), um novo 

encargo que se somaria à RGR, mas para arcar com a maior parte do financiamento 

das novas ligações elétricas, retirando boa parte desse ônus da população atendida 

pelas futuras instalações. 

Como até então o mercado era o principal direcionador das políticas públicas 

de eletrificação rural, fica constatado no mapa de domicílios com acesso à energia 

elétrica de 2000 que o padrão de direção da modernização do território nacional foi 

mantido nas ligações elétricas, pois os estados já mais densos que os demais, 

aquela porção do território já nomeada anteriormente como região concentrada, se 
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manteve, enquanto outros estados seguiam com grandes disparidades para com 

essa região. 

Mapa 2  
 
 

Portanto, a prioridade nos lucros das empresas concessionárias e não no 

atendimento da população levou a uma manutenção da desigualdade no acesso à 

energia elétrica e ao endividamento da população rural, que via no financiamento 

uma saída para a escassez no acesso à energia. Esse endividamento via 

financiamento como política nacional, Milton Santos chama de ‘dinheiro em estado 

puro’ (SANTOS, 2001), pois o consumo é incentivado, passando por todas as 

relações, mesmo quando os indivíduos não possuem meios e renda para adquirir 

determinados bens e serviços uma vez que a disponibilidade de dinheiro é limitada 

(SANTOS, 2001). 

 

O PROGRAMA ‘LUZ PARA TODOS’ E A MUDANÇA POLÍTICA NACIONAL 

Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2002, uma nova 

política se instalou no país, o que influenciou diretamente o setor elétrico. As 

privatizações foram paralisadas, a ANEEL, criada sob regime neoliberal, foi 
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enfraquecida, criou-se a EPE – Empresa de Pesquisa Energética, segunda maior 

responsável pelo planejamento do setor elétrico, mantendo-se a Eletrobrás como a 

primeira, e a ONS – Operadora Nacional do Sistema Elétrico, criada em 1998, 

recebe a função de integrar o sistema e limitar o papel das concessionárias, 

impedindo-as de participarem da geração, transmissão, distribuição e fornecimento 

ao mesmo tempo. 

O programa ‘Luz para Todos’ - LpT - é criado em 2003, com suas fontes de 

financiamento a cargos do RGR e do CDE, sua coordenação pelo Ministério de 

Minas e Energia e sua operação pela Eletrobrás. A meta inicial era a de atender 10 

milhões de pessoas até o ano de 2008, utilizando principalmente a infraestrutura já 

existente, o conjunto de hidrelétricas e termelétricas, a construção de novas 

hidrelétricas a fio d’água, que são acionadas segundo as cheias dos rios, além do 

fomento de novas tecnologias para levar energia para lugares mais isolados, como 

geradores fotovoltaicos monitorados via satélite e postes de polietileno que 

flutuavam nos rios amazônicos facilitando o transporte. 

O LpT possui comitês de controle, planejamento e gestão que se dão da 

seguinte forma: 

 

 

  

 

 
 
 

Segundo os dados utilizados para executar o programa, a maioria dos 

domicílios eram encontrados em áreas de baixo nível no Índice de Desenvolvimento 

Humano e de alta vulnerabilidade socioeconômica. Podemos questionar esses 

parâmetros utilizados em outro momento. O mais importante para levar em conta, é 

que o LpT não foi levado de forma isolada a esses domicílios, um conjunto de 

políticas foram implementadas de forma sistêmica que beneficiaram boa parte das 

mesmas famílias, como o Brasil sem Miséria e o Programa da Cidadania, além do 

programa de Aquisição de Alimentos na população rural. Outras populações foram 

atendidas em caráter diferenciado, como os casos dos Quilombolas e Indígenas, 
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que além de terem acesso ao ponto de luz em seus domicílios, se atingissem o 

mínimo de consumo de 50 kwh/mês ficavam isentos da conta tarifária mensal, outra 

população atendida de forma exclusiva foram as famílias atingidas pela construção 

de novas Usinas Hidrelétricas, que tiveram o deslocamento forçado por conta dos 

novos empreendimentos, sendo necessária a inclusão dessas pessoas nos 

programas Minha Casa, Minha Vida. Populações Extrativistas e Ribeirinhas também 

foram colocadas como prioridades. Os descontos nas tarifas variam de 100% nos 

casos ditos anteriormente a 10 % nos demais casos, se não passar dos 220 

kwh/mês. 

O LpT teve sua meta atualizada para 12 milhões de pessoas e em 2015 

chegou ao número de 15 milhões de pessoas atendidas, totalizando 3.232.162 de 

famílias. O custo total contratado foi de R$ 22,7 bilhões, o Governo Federal arcando 

com R$ 17 bilhões, liberando para as concessionárias R$ 13,6 bilhões. Mudanças 

em 2013 também alterou o autofinanciamento do programa, quando o CDE passou 

a ser assegurado pelo banco Caixa Econômica Federal. O mapa de domicílios com 

acesso à energia elétrica indica que em 2010 por unidade federativa já apresentava 

mudanças radicais no caráter dos domicílios brasileiros, pois já nenhum estado 

contava, em números globais, taxas de eletrificação inferiores a 90%. 

Mas quando analisado o mapa de domicílios com acesso à energia elétrica 

por município, do mesmo ano, indica que ainda há municípios que não possuem 

80% de eletrificação, principalmente na região amazônica, onde ainda há uma 

quantidade considerável de ligações a serem realizadas mas há dificuldades de 

acesso infraestrutural a algumas localidades. 
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Mapa 4 

Mapa 3 
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A EXPERIÊNCIA DO LUZ PARA TODOS EM FOZ DO IGUAÇU/PR 

 

O estado do Paraná já possui quase a totalidade de seus domicílios com 

eletricidade, sendo um total de 99%, principalmente por conta das políticas 

anteriores que privilegiaram a região e programas locais, com financiamento 

internacional do BIRD (SCHIMITIZ e LOPES, 2009). Mas isso não elimina o fato de 

existirem disparidades no estado. 

A exemplo disso, o município de Foz do Iguaçu, onde está localizada a 

maior Usina Hidrelétrica do mundo112, com 256,088 mil habitantes (CENSO, 2010) 

sendo 2.126 em área rural, totalizando aí 656 domicílios, ainda haviam famílias sem 

acesso à ligação elétrica até o ano de 2012. 

No município as ligações se concentraram ao nordeste, margeando o lago 

da represa da usina e também a oeste, na fronteira entre o perímetro urbano e rural. 

Nesse segundo caso, o complicador é que em 2011 o perímetro urbano foi alterado, 

avançando pela área onde se concentraram parte das ligações executadas pelo LpT 

no ano seguinte. Isso ajuda a explicar parte do fenômeno de fracionamento de terras 

na fronteira entre os perímetros urbano e rural, fomentando o uso não agrícola do 

solo que anteriormente era caracterizado de uso agrícola, agora transformados em 

domicílios de descanso, como chácaras, ou propriedade de grande investimento, 

como condomínios residenciais113. Alterando assim, a intencionalidade do programa 

de escala federal ao chegar ao local. A disposição das ligações podem ser 

constatadas no mapa a seguir, com as ligações realizadas a nordeste e leste de Foz 

do Iguaçu. 

Outro caso é a incompatibilidade dos dados oferecidos pelo MME e pela 

concessionária regional COPEL e pelo Governo do Estado do Paraná, uma vez que 

o primeiro informa um número maior de ligações que os seguintes, que pode haver 

sido causada por erros nas bases de dados, coordenadas que se encontram em 

outro município, diferenças metodológicas ou até mesmo uso indevido da verba para 

execução das ligações em algum ponto do repasse. 

O caso mais bem estudado aqui foi o da Colônia de Pescadores, localizada 

às margens do lago de Itaipu, onde pescadores que antes, por não dispor de energia 

                                                 
112 Atualmente o posto de maior Usina Hidrelétrica em extensão e potência é da chinesa Três 
Gargantes mas em produção o posto intercala entre Itaipu e a asiática. 
113 Informações adquiridas a partir de entrevistas em trabalhos de campo. 
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elétrica na cadeia produtiva, eram obrigados a conviver com o trabalho quase que 

puramente artesanal, desde a pesca até a venda ao consumidor final, tendo pouco 

tempo para concluir a circulação do produto pois o mesmo perde rapidamente a 

qualidade mínima para ser consumido. Mas com as ligações elétricas na colônia, 

outros programas em conjunto, como o Tanque Rede, da Itaipu e Ministério de 

Pesca e Aquicultura e a construção de abatedouros, os pescadores adquiriram bens 

que foram introduzidos na cadeia produtiva, principalmente os refrigeradores, 

tornou-se possível o congelamento dos peixes, permitindo um maior tempo de 

estocagem, o que levou a colônia a mudar inclusive o circuito do produto pescado, 

introduzindo-o nas merendas escolares das prefeituras próximas. 

Isso nos enuncia os conflitos de intencionalidades entre o local e o nacional 

nesta referida política pública, onde as ligações tanto beneficiaram pescadores que 

conseguiram ampliar o circuito espacial de sua produção, passando do puramente 

circuito inferior (ARROYO, 2001) para ter pontos de contato importantes com o 

circuito superior (SANTOS, 2008), administrações públicas que passaram a adquirir 

os produtos da pesca e projetos na escala produtiva. Mas também aponta para o 

uso segundo interesses estranhos ao programa LpT, como o fracionamento do solo 

de uso agrário para a ampliação de condomínios fechados. 
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Para compreender o papel das políticas públicas nos lugares, não se pode 

partir necessariamente de uma análise deslocada do nacional e do global. Com essa 

afirmação entende-se que o programa Luz para Todos não pode ser compreendido 

isoladamente no lugar, uma vez que o lugar e o global estão em constante interação. 

Por tanto, o método geográfico nos ajuda a fazer esse laço, entender quais 

implicações de uma política pública na vida das populações locais, os usos e as 

intencionalidades que ativam os novos objetos inseridos nos lugares trazidos por 

essas políticas. 

A eletrificação do Brasil é um ótimo exemplo do processo de modernização 

do território nacional, onde durante décadas se privilegiou determinados agentes e 

setores da sociedade, retroalimentando a formação da região concentrada, mas a 

ruptura dessa política, com o Luz para Todos, um programa de eletrificação rural 

que prioriza as populações mais carentes, mais isoladas e que não dispunham de 

meios de arcar com a instalação do ponto de energia elétrica, seja via 

financiamento, seja por meios próprios. 

A mudança no circuito espacial da produção dos pescadores da Colônia de 

Pescadores de Foz do Iguaçu corrobora com a importância do papel dessas 

políticas na vida da população, a inserindo em circuitos que antes não dispunham de 

meios de se auto inserir, melhorando a condições de existência a partir de aumento 

de renda e melhorias nas condições de trabalho. 

Enfim, fica também a afirmação de que a eletrificação do país só não foi 

completa anteriormente pela vontade política, que priorizou setores da sociedade 

brasileira e praticamente abandonou a maior parte. 
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A INTEGRAÇÃO ENTRE ARGENTINOS E BRASILEIROS NO SUDOESTE DO 

PARANÁ - CAPANEMA E ANDRESITO 

 
Daniela Silvestrin114 

 
INTRODUÇÃO 

 

Este artigo pretende abordar brevemente sobre as relações culturais, 

econômicas e sociais estabelecidas na fronteira entre Brasil e Argentina, mais 

precisamente no sudoeste do Paraná, onde fazem divisa os municípios de 

Capanema e Comandante Andresito problematizando as questões cotidianas da 

população dos respectivos municípios. 

Parte da pesquisa realizada se deu através de entrevistas orais115 com 

moradores do município de Capanema, no sudoeste do Paraná e com moradores de 

Comandante Andresito116, na Província de Missiones na Argentina, para que assim 

pudesse compreender um pouco como se estabelecem as relações na fronteira. 

Além das entrevistas, de suma importância são os arquivos disponibilizados pela 

Associação Comercial de Capanema – ACEC, onde pude verificar diversos 

documentos como atas, acordos, convites oficiais de eventos e reuniões bilaterais, 

arquivos de jornais onde foi possível verificar a mobilização das autoridades, 

entidades e lideranças de ambos os municípios em prol de politicas de integração 

entre os municípios, que apresenta grande ênfase no que se refere as questões 

comerciais. 

Quando o assunto é fronteira é comum que as pessoas pensem diretamente 

em uma fronteira geográfica, em uma divisão entre um país e outro, uma vez que o 

dicionário define que fronteira é “Limite; linha que divide ou delimita, separando um 

país ou de território de outro(s)”, entretanto as fronteiras vão muito além de uma 

                                                 
114 Mestranda do Programa de Pós-graduação e História da Unioeste – Campus Marechal Candido 
Rondon. Docente EBTT de Arte no Instituto Federal do Paraná – Campus Capanema, 
daniela_silvestrin@hotmail.com. 
115 A História Oral foi utilizada como metodologia para a problematização dos relatos de experiências. 
Alessandro Portelli ressalta a importância do diálogo e do papel da história oral na busca pela sua 
preservação. PORTELLI, A. Memória e diálogo: desafios da história oral para a ideologia do 
século XXI. In: Ferreira, M., M., Fernandes, M., Alberti, V. (orgs.). História Oral: desafios para o 
século XXI . Rio de Janeiro-RJ. Editora Fiocruz. 1ª Ed. p.67-72. 2000.  
116 Cidade localizada na Província de Misiones, no nordeste da Argentina. Tem como principal 
atividade o cultivo de erva-mate e a pecuária. Atualmente possui aproximadamente 15 mil habitantes. 
Faz divisa com o município de Capanema, no sudoeste do Paraná por isso são consideradas cidades 
gêmeas. 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

166 

 

simples definição que o dicionário nos apresenta, tendo em vista as pessoas que 

vivem nessas áreas limites, com línguas diferentes, modos de vida, hábitos, 

economias que divergem, e estão cotidianamente em contato umas com as outras. 

O termo fronteira vem sendo utilizado em vários sentidos, desde o limite entre dois 

países, até fronteiras abstratas como bem e o mal, fronteira da natureza, 

epistemológica e de limite entre a vida e a morte. (FERRARI, 2010, p.21)  

As relações nas fronteiras, principalmente nas internacionais, a cada dia 

mais, tem sido amplamente discutidas e estudadas não apenas por geógrafos, mas 

também por historiadores, antropólogos, cientistas sociais, literários, sendo também 

de interesse político. Na abertura do 1° Encontro Fronteiras Culturais (Brasil – 

Argentina – Uruguai), que aconteceu em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário 

Quintana no ano de 2000, o então governador do estado do Rio Grande do Sul, 

Olivio Dutra, relatou em seu discurso que a integração das fronteiras aconteciam 

principalmente de forma capitalista, voltada as relações de comércio, de troca entre 

países, com ênfase no econômico e colocava as pessoas em situações de 

mercadorias, mas que se fazia necessário uma integração de valores culturais, 

democráticos e solidários117. Se faz necessário uma atenção especial por parte dos 

governantes a essas zonas de fronteiras ou cidades gêmeas, que deve promover a 

integração, são regiões onde se deve investir financeiramente, principalmente se 

forem locais de menor infraestrutura ou mais carentes, como a maioria das fronteiras 

interiores118 do país. 

Sendo assim as cidades gêmeas: 

 
 

apresentam grande potencial de integração econômica e cultural assim 
como manifestações localizadas dos problemas característicos da fronteira. 
Aí adquirem maior densidade, com efeitos diretos sobre o desenvolvimento 
regional e a cidadania. Por esses motivos é que as cidades gêmeas devem 
constituir-se em um dos alvos prioritários das políticas públicas para a zona 
de fronteira. (MACHADO, 2005, p. 260-261) 
 

 

                                                 
117 Olivio Dutra. Governador do Rio Grande do Sul em 2000. In “Fronteiras Culturais”. Org. 
MARTINS, Maria Helena. 
118 Conceito utilizado por José de Souza Martins, em sua obra Fronteira: a degradação do Outro 
nos confins do humano, onde faz uma profunda análise sobre a coexistência de diferentes formas 
de trabalho nos espaços de fronteira no interior do Brasil, a maioria marcada pela degradação do ser 
humano. 
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Conforme Maria Helena Martins (2000), pensar em um fortalecimento 

cultural de regiões com condições de vida debilitada soa de forma paradoxal, a 

autora se baseia no princípio da autoestima: uma vez que as comunidades se 

reconhecerem enquanto comunidade e meio de transformação, consequentemente 

aprendem a se valorizar e criar meios de sobrevivência cultural, por meio da saúde, 

educação, moradia resultando assim em um desenvolvimento geral. (Projeto 

fronteiras culturais). 

É importante ressaltar que ao mesmo tempo em que as fronteiras carregam 

consigo um significado de divisão, restrição, separação de modos de vida ou mesmo 

de idiomas, ela traz uma integração na maioria das vezes através do comércio, que 

muitas vezes tem por objetivo ou por consequência aumentar o fluxo de pessoas e 

mercadorias, como é o caso de Foz do Iguaçu e Ciudad Del Este. 

Para Seoane:  

 
 

los procesos de integración, si bien no tienden a la disolución completa de 
las fronteras si determinan una relativa disminución del efecto frontera, es 
un fenómeno consustancial al concepto mismo de integración y requisito 
imprescindible para incentivar los flujos de comercio, inversiones y factores, 
que son su objetivo (SEOANE, 2009, p. 36-37). 
 

 
As fronteiras antes de se caracterizarem como marcos físicos ou naturais, 

são, sobretudo simbólicas, de referência mental que guiam a percepção e a 

realidade (PESAVENTO, 2002, p.35). Em uma das entrevistas realizadas, o senhor 

Hugo Câmara, morador de Andresito, que atualmente trabalha no setor de turismo, 

enfatizou a importância em direcionar os olhos para as atividades culturais, deixando 

claro que não adianta pensar apenas nas atividades comerciais, nas compras e 

mercadorias, mas que a integração na fronteira começa pelo relacionamento com as 

pessoas, ou seja, não adianta a população e as lideranças pensarem e lutarem pela 

passagem de cargas ou em um alfandegamento da fronteira se quando cruzam para 

o país vizinho não mantem uma relação de amizade, não se cumprimentam na rua, 

se quando estão em um mesmo local não se sentirem próximos119.  

                                                 
119 Hugo Câmara, morador de Andresito, envolvido nos grupos de trabalho em prol da integração 
entre os municípios. Concedido em 08 de julho de 2017. 
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Analisando a entrevista realizada com o senhor Hugo, percebi que sua fala 

dialoga com as colocações que Sandra Pesavento120 faz no seu texto Além das 

Fronteiras, uma vez que as fronteiras devem caminhar para uma construção 

simbólica de pertencimento, ou seja, uma construção de identidade, que se paute 

como um marco de referência que se define pela diferença. Para Schlee (2002), ”o 

ponto de partida é reconhecer que temos identidades coletivas complexas, 

conflitivas, diferentes - pois a busca de nossa identidade parte do reconhecimento 

de nosso pluralismo”. 

Diversas reuniões foram feitas entre os municípios de Andresito e 

Capanema, por pessoas que anseiam o fortalecimento das relações na fronteira. Foi 

possível verificar através de algumas atas que desde 1991 o Brasil tinha o anseio de 

concluir, juntamente com a Argentina um acordo para a criação de um Grupo 

Permanente de Cooperação Fronteiriça, coordenado pelos respectivos Ministérios 

das Relações Exteriores que favorecesse a análise e possíveis soluções sob 

enfoque técnico, de temas e fatos destinados a facilitar o trânsito na fronteira, bem 

como promover soluções práticas para superar possíveis dificuldades conjunturais, 

entretanto as autoridades nacionais não deram atenção para os anseios dessa 

população e o “Grupo” não obteve êxito. 

É importante pensarmos que as fronteiras são locais de construções de 

sentido, fazendo parte do jogo social das representações que estabelece 

classificações, hierarquias e limites, guiando o olhar e a apreciação sobre o mundo 

(PESAVENTO, 2002). Ao problematizamos as relações culturais estabelecidas na 

fronteira, não podemos deixar de lado o conceito de identidade, devemos refletir a 

cerca de quem são essas pessoas que vivem na zona de fronteira? Quem são os 

moradores de ambos os municípios? Quais seus hábitos e costumes? Qual sua 

religião?  

Conforme Stuart Hall, 

 
 

 A identidade [...] preenche o espaço entre o “interior” e o “exterior” — entre 
o mundo pessoal e o mundo público. O fato de que projetamos a “nós 
próprios” nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que internalizamos 
seus significados e valores, tornando-os “parte de nós”, contribui para 
alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que 

                                                 
120 PESAVENTO, Sandra Jatahy. “Além das fronteiras”, in MARTINS, Maria Helena (org). “Fronteiras 
Culturais”, 2002. 
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ocupamos no mundo social e cultural. A identidade, então, costura (ou, para 
usar uma metáfora médica, “sutura”) o sujeito à estrutura. (HALL, 2006, p. 
12). 
 
 

Antes da construção da Ponte Internacional sobre o Rio Santo Antônio a 

população realizava a travessia em pequenos barcos pra chegar ao país vizinho. Os 

moradores de ambos os municípios tinham muita dificuldade em fazer a travessia 

devido ao tipo de embarcação utilizada que era muito precária, mesmo assim os 

moradores do lado Argentino tinham necessidade de fazer a travessia, pois o 

município  de Andresito era novo e distante das demais cidades da Província de 

Misiones e as opções de comércio eram poucas, sendo assim, os moradores se 

deslocavam até Capanema para adquirir diversos bens desde roupas, alimentos, 

produtos de limpeza até eletrodomésticos e móveis. A travessia também era feita 

para os momentos de lazer, como os jogos de futebol. 

Verificando toda essa situação precária em que a travessia era feita e com a 

intenção de facilitar o trânsito entre um país e outro, principalmente daqueles que 

levavam grandes objetos, como móveis, em meados de 1985 o vereador Ivanir 

Ferronato propôs a construção de uma “pinguela”, que não chegou a ser construída, 

pois o governador do Estado do Paraná, Roberto Requião121 decidiu construir a 

ponte para ligar o Brasil à Argentina. Motivado principalmente pelo fechamento da 

Estrada do Colono122 no ano de 1986. 

Na época os argentinos não demonstraram apoio à construção da ponte, 

mas o governo do estado do Paraná optou em custear sua construção, tendo em 

vista que se tornaria uma importante ligação ao oeste paranaense e também a 

cidade de Puerto Iguazu. A construção teve início em 13 de Abril de 1993 e foi 

concluída em 09 de Março de 1994.  

                                                 
121 Roberto Requião de Mello e Silva, governador eleito no estado do Paraná. Primeiro mandato de 
1991 a 1994. 
122 Estrada pertencente ao governo do Paraná, que passava no interior do Parque Nacional do 
Iguaçu, e ligava a cidade de Serranópolis do Iguaçu e a cidade de Capanema. Tem cerca de 17,6 km 
e foi transformada em estrada por volta de 1950. Devido ao grande número de desmatamento do 
interior do Paraná, a extração ilegal de palmito, a caça de animais silvestres, a criação de diversas 
cidades e a construção de rodovias, de grupos ambientalistas pressionaram o governo do estado 
para o fechamento da Estrada, por ser uma área de preservação ambiental permanente.(CORNELLI, 
José Pedro; CASTANHA, André Paulo. Estrada do Colono: história, consciência ambiental e 
desenvolvimento local. Disponível em 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde2012/arquivos/8197-28.pdf) 
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Fig. 1. Placa de Inauguração. 

 
Fig. 2. Notícia da Inauguração da Ponte. Jornal Gazeta do Paraná, em 29 de Março de 1994. 

 
 

 Atualmente a aduana entre Capanema e Andresito tem seu horário de 

funcionamento limitado das 7:30 horas da manhã até as 19:30 horas da noite, o que 

consequentemente limita a integração cultural, impedindo que os moradores de 
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ambos os lados da fronteira participem de festividades, shows, eventos no país 

vizinho, pois a maioria acontece no período noturno, inviabilizando um fortalecimento 

das relação culturais entre os países, pois nem todos possuem uma condição 

financeira para pagar um hotel, e voltar no outro dia a seu país.  

Podemos perceber que mesmo após os esforços para construção da ponte 

com o objetivo de facilitar a integração e o trânsito entre os países, a população 

possui uma visão estereotipada do outro. Podemos ver, por exemplo, em uma 

coluna do jornal “O Trombeta”123 (fig. 1), de grande circulação no município de 

Capanema, uma série de piadas sobre os argentinos, inclusive de título pejorativo 

“Argentininhos”, que teve uma repercussão bastante negativa. 

 
 

 
Fig. 3. Piada sobre argentinos. Jornal “O Trombeta” Edição do dia 14 de Maio de 2005 

 
 

Tal publicação causou desconforto para os vizinhos argentinos, que 

inconformados com tamanho desprezo, redigiram uma carta oficial ao prefeito do 

                                                 
123  Fundado em 02/01/1989, por Benito Cerineu Locatelli, Carlos Leandro Tscha e Valdelírio Michel 
(in memorian). 
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município, Sr. Milton Kafer. O então intendiente do município de Andresito, Sr. Aldo 

Aníbel, assim escreve:  

 
 

“Con asombro y perplejidad hemos leído en un periódico denominado “La 
Trompeta” de fecha 14 de mayo del corriente año, con tiraje en Capanema y 
zonas de influencia una incrible y asombrosa falta de respecto a lãs 
mínimas y elementales normas de convivência entre dos pueblos que forian 
su futuro mancomunadamente hace mas de 25 años, discrimando en forma 
absurda al pueblo de la República Argentina”124 
 
 

É perceptível a indignação no discurso do intendiente de Andresito, uma vez 

que há um grande esforço por parte da população, das lideranças e das autoridades 

em estreitar os laços e promover de fato uma integração, tal atitude vai contra todos 

os esforços125 realizados. E assim Aldo Aníbel conclui sua carta: 

 
 

“Consideramos y siempre ló hemos hecho a nuestros pueblos Andresito y 
Capanema como hermanos que tienen lazos comunes y así deberá seguir 
siendo, es por ello y conociendo vuestra trayectoria, siempre a favor de la 
integración de nuestros pueblos es que solicitamos interceda, dentro de su 
âmbito, para que hechos de esta naturaleza no se repitan y para que 
podamos seguir avanzando en nuestro viejo anhelo de lãs frontera se un 
mero hito geográfico plasmado en un mapa y no una división étnica”.126 
 
 

Aldo Aníbal deixa claro no final da sua carta que, é preciso seguir avançando 

nos velhos anseios da fronteira, que a fronteira é refletida em um marco geográfico e 

não deve ser uma divisão cultural e étnica127. Não há como negar que, cada vez 

mais, as identidades são plurais e as nações sempre se compuseram na diferença, 

mais ou menos escamoteada por uma hegemonização forçada, em grande parte 

artificial (CHIAPPINI, 2002, p. 44).128  

Esse acontecimento do jornal “O Trombeta”, nos chama a reflexão sobre os 

estereótipos que criamos das diferentes culturas e identidades, o que acaba ficando 

                                                 
124 O presente documento pode ser verificado junto a ACEC, Associação Comercial e Empresarial de 
Capanema.  
125 Entende-se por “esforços”, grupos de trabalho, reuniões com a policia federal e a Receita Federal, 
reuniões autoridades e lideranças, audiências públicas, carta aos governantes e deputados, eventos 
realizados entre ambos municípios. 
126 O presente documento pode ser verificado junto a ACEC, Associação Comercial e Empresarial de 
Capanema. 
127 Os diversos grupos que vivem na região: Índios Guaranis, descendentes de espanhóis, 
descendentes de Alemães e Italianos que vieram de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, moradores 
da região norte do Brasil que vem em busca de trabalho. 
128 CHIAPPINI, Ligia “Multiculturalismo e Identidade Nacional”, in MARTINS, Maria Helena (org.)  
“Fronteiras Culturais”. 
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intrínseco nas narrativas e resulta em atitude como a publicação do jornal (fig 1). O 

estereótipo nasce de uma caracterização grosseira e indiscriminada do grupo 

estranho, em que as multiplicidades e as diferenças individuais são apagadas, em 

nome das semelhanças superficiais do grupo (ALBUQUERQUE JR, 2006, p. 20). 

Nossas identidades culturais refletem as experiências históricas em comum e os 

códigos culturais partilhados que nos fornecem, a nós, como um “povo uno” (HALL, 

1996, p. 68). 

O então prefeito de Capanema em 1995, Sr. Milton Kafer, escreveu uma 

carta aberta à população de Andresito, para se desculpar pelo acontecido finaliza a 

mesma dizendo:129 

 
 

“Para tanto precisamos combinar a força das ideias e dos sonhos com o 
desvelar da realidade e de seus problemas através das ações que 
reorientem na direção da formação de um só povo, ideia que habita em 
nossos corações mas teima em não acontecer”. 
 
 

Conforme José de Souza Martins, “no âmbito das respectivas concepções 

do espaço e do homem, a fronteira é, na verdade, ponto limite de territórios que se 

redefinem continuamente, disputados de diferentes modos por diferentes grupos 

humanos”. (MARTINS, 2016, p. 10). 

Podemos concluir que os passos para uma maior integração entre os países 

são lentos, uma vez que esbarra em leis, burocracias, preconceito e visões 

estereotipadas do outro. Como podemos perceber a integração cultural vai muito 

além da fronteira física. É preciso que não só as lideranças lutem e fomentem 

atividades que integrem a população, mas que a própria população assuma esse 

papel que vai além de uma relação de comércio, em que as pessoas vão ao país 

vizinho com o intuito de comprar, mas que se possa ter contato com a música, o 

teatro, as festas populares, e assim possa haver a troca de saberes e experiências.  

É importante que as instituições de ensino pensem em como fomentar e 

realizar trocas científicas e culturais através da produção de seus alunos e como 

elas podem agregar á formação deles, como as trocas podem trazer um maior 

aprendizado e refletir nas atitudes dos mesmos quando esses forem lideranças em 

suas cidades. 

                                                 
129 Carta aberta à população de Andresito, que está arquivada na ACEC – Associação Comercial e 
Empresarial de Capanema. Escrita pelo então prefeito Milton kafer, com data de 25 de Maio de 2005. 
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A atitude de extremo preconceito publicada em um jornal de grande 

circulação demonstra que nem todos pensam da mesma forma e que a integração 

não deve ser algo forçado, mas algo natural e resultante dos esforços de toda a 

população, uma vez que os conflitos entre brasileiros e argentinos começou a muito 

tempo, motivadas ainda pelos Espanhóis e Portugueses, que estiveram diretamente 

ligado a disputa desse território, mas que deve ser deixada superada em prol de um 

ganho que as trocas culturais podem acrescentar as populações de ambos os 

países. 
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AS IDENTIDADES FRONTEIRIÇAS: A UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – UNILA E FOZ DO IGUAÇU 

 

Deise Baumgratz 130 
 
INTRODUÇÃO 

 

A Universidade Federal da Integração Latino Americana, como o nome 

sugere é uma universidade criada em 2010 com a missão de “formar recursos 

humanos aptos a contribuir com a integração latino-americana, com o 

desenvolvimento regional e com o intercâmbio cultural, científico e educacional da 

América Latina, especialmente no Mercado Comum do Sul (Mercosul) ” (BRASIL, 

2010). O conceito inicial surgiu dentro do Mercosul, pretendendo-se uma 

universidade do próprio organismo. Os motivos não são claros, mas acredita-se que 

para manter o papel de pay-master131 da integração latino-americana, o Brasil 

instituiu através da Lei nº 12.189/2010 a UNILA.  

Foz do Iguaçu, frente sua característica territorial de tríplice-fronteira foi 

indicada para ser sede desta instituição, considerado local favorável para o 

desenvolvimento deste projeto. Desde seu primeiro processo seletivo, metade das 

vagas foram destinadas aos países da América Latina. Inicialmente a seleção 

contava com o apoio dos órgãos governamentais e embaixadas dos países, 

atualmente todo o processo é eletrônico e se baseia na avaliação do histórico 

escolar do ensino médio, contando com a presença de alunos de 19 países latino-

americanos. 

                                                 
130 Mestranda do programa interdisciplinar Sociedade, Cultura e Fronteira da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná. Pós-graduada em relações internacionais contemporâneas pela Universidade 
Federal da Integração Latino-americana e pesquisadora do Laboratório de Fronteiras – LAFRONT. 
deiseb_72@hotmail.com  
 

131 Sobre o assunto consultar: NETO, Tomaz Espósito; DE PAULA, Orlando Fernandes. Um Balanço das 

Relações Brasileiro-Paraguaias nos Governos Lula/Dilma (2003-2012). In: THOMAZ, L. F. et al. (orgs.). 

Diálogos sul-americanos: 10 anos da política exterior. Marília: Oficina Universitária: São Paulo: Cultura 

Acadêmica. 2015.  
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Fator desconsiderado na implantação da instituição foram as características 

da população local. Na última estimativa realizada pelo IBGE em agosto de 2017132, 

Foz do Iguaçu contava com aproximadamente 264.044 pessoas. No entanto, a 

cidade vivenciou uma explosão populacional. Muitos trabalhadores vieram para a 

cidade em 1960 e 1970 na construção da usina de Itaipu, após seu término 

nenhuma outra grande obra foi executada no país, fazendo com que muitos destes 

trabalhadores permanecessem na cidade. No mesmo período, após a construção da 

Ponte Internacional da Amizade em 1965 houve um aumento do número de 

comerciantes que se instalavam em Ciudad Del Leste. Ou seja, apesar de ter um 

número significativo de habitantes, ainda é uma cidade culturalmente pouco 

desenvolvida. A vinda de alunos, jovens, com características raciais distintas da 

habitual e culturas díspares causou um certo desconforto e um distanciamento em 

relação à população local e os “unileiros”133.  

O que nos interessa analisar é a identidade deste estudante, que tão novo 

deixa sua família, muitas vezes em condições precárias para vir para um país com 

cultura, língua, economia, enfim várias características distintas. Como esse aluno se 

percebe? Como ele conserva sua cultura, memória e sua identidade? Como se dá a 

relação deste aluno com a comunidade local? Como a universidade impactou ou 

mudou o cotidiano das relações na cidade. Essas são algumas questões a serem 

abordadas no texto, na primeira parte faremos um levantamento bibliográfica sobre 

os conceitos de identidade e memória, com a referência principalmente de 

Boaventura de Souza Santos (1993), HALL (2006) e Candau (2012), no segundo 

momento serão analisados relatos, tanto da população de Foz do Iguaçu, quanto 

entrevistas realizadas com alunos da Unila.  

Posso adiantar que as entrevistas causaram surpresa, apesar de ter 

realizado apenas quatro entrevistas, com distintas nacionalidades, os retornos foram 

muito semelhantes, retratando um perfil de estudante com objetivos específicos e 

propósitos delimitados, sendo que a universidade é caracterizada como um espaço 

provisório e temporal na vida destes. Já com relação as conversas com a população 

local, que devido ao teor do assunto aconteceram de maneira informal e também 

através de exposição em redes sociais, se vê o grande preconceito existente, 

                                                 
132 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?codmun=410830&idtema=130; acesso 
em 26/11/2017. 
133 Unileiros é como são denominados em Foz do Iguaçu os alunos da UNILA. 

https://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?codmun=410830&idtema=130
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vinculado principalmente ao ser estrangeiro e aos hábitos culturais distintos, 

mostrando que Foz, mesmo sendo uma cidade caracterizada como turística, tem um 

perfil indenitário fechado.  

As escolhas das entrevistas foram aleatórias, sou servidora da universidade, 

ocupando um posto de relacionamento com o estudante, possibilitando a interação e 

abertura para conversar com alguns discentes, sabendo que se tratava de uma 

pesquisa, mas de maneira semiestruturada, deixei que falassem sobre suas 

trajetórias, relações e perspectivas. 

 

AS IDENTIDADES 

 

O termo identidade normalmente é remetido ao documento que identifica o 

sujeito enquanto civil, lhe garante direitos e acesso a organismos, é o que perante o 

Estado regula o indivíduo. No entanto, é um termo muito complexo dentro das 

ciências sociais, existem diversos ramos e aplicações como a identidade cultural, 

étnica, social etc. Boaventura de Souza Santos (1993) reflete que o primeiro nome 

moderno da identidade é a subjetividade, isso remete a relação travada no interior 

do indivíduo com sua percepção. Para Stuart Hall (2006, p. 8) identidade está ligada 

ao sentimento de “pertencimento” do indivíduo às questões étnicas, religiosas, 

raciais e principalmente nacionais. A identidade é formada pela em uma relação do 

indivíduo com a sociedade e condições materiais e históricas do sujeito. 

Hall (2006, p. 11) traz a formação da identidade em uma interação com a 

sociedade, o indivíduo teria o seu núcleo central que seria o “eu real”, mas ele é 

formado e moldado de acordo com as relações que trava e com as identidades que 

estes mundos exteriores oferecem. Assertivamente relata que o ser possui uma 

identidade que é móvel, dependendo da relação que trava na sociedade. “O sujeito 

assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são 

unificadas ao redor de um “eu” coerente” (HALL, 2006, p.13). Ou seja, cada um 

possui diferentes identidades, contraditórias, que se deslocam continuamente 

dependendo do contexto vivenciado.  

Isso é evidenciado quando observamos o Sistema Único de Saúde – SUS – 

em Foz do Iguaçu, de acordo com o IBGE em estimativa realizada em agosto de 

2017, a cidade conta com 264.044 habitantes, já o número de carteiras do SUS 
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chega a 800 mil134, mostrando que cidadãos dos países vizinhos assumem uma 

outra identidade para se beneficiarem dos serviços de saúde oferecidos aqui. Do 

mesmo modo, os brasileiros buscam documentos paraguaios para poder comprar 

veículos daquele país com um valor mais acessível ao praticado no Brasil. Por uma 

questão de oportunidade esses sujeitos se identificam com o outro, no entanto a real 

identidade subjetiva permanece, normalmente, inalterada. Em outros momentos, 

mais difícil de quantificar, os indivíduos adotam comportamentos e identidades 

distintas dependendo do grupo social ou ambiente onde estão inseridos. 

Joël Candau (2012), relaciona a identidade com a memória, reforçando que 

esta é responsável por sua formação, “se a memória é “geradora” de identidade, no 

sentido que participa de sua construção, essa identidade, por outro lado, molda 

predisposições que vão levar o indivíduo a “incorporar” certos aspectos particulares 

do passado” (p.19). Sendo assim, para o autor memória e identidade são 

indissociáveis, não havendo memória sem identidade e inversamente a busca pela 

memória sempre está acompanhada de um sentimento de identidade. 

 
 

Mesmo que ontologicamente filogeneticamente a memória é 
necessariamente anterior em relação a identidade – essa última não é mais 
que a representação de um estado adquirido, enquanto que a memória é 
uma faculdade presente desde o nascimento e aparição da espécie 
humana-, (,...) De fato, memória e identidade se entrecruzam indissociáveis, 
se reforçam mutuamente desde o momento de sua emergência até sua 
inevitável dissolução. (CANDAU, 2012, p.19). 

 

 

Neste mesmo sentido, Candau (2012, p.16) escreve: 

 
 

A memória, ao mesmo tempo em que nos modela, é também por nós 
modelada. Isso resume perfeitamente a dialética da memória e da 
identidade que se conjugam, se nutrem mutuamente, se apoiam uma na 
outra para produzir uma trajetória de vida, uma história, um mito, uma 
narrativa. 

 

 

Destarte, a memória não é fidedigna. Frequentemente formada com base 

em vivências, mitos-históricos, crenças, ritos, saberes, etc. Ela traz consigo uma 

representação de poder, mais especificamente do poder da classe hegemônica, 

                                                 
134 Notícia vinculada no site do G1 disponível em: http://g1.globo.com/pr/oeste-
sudoeste/noticia/2015/08/estrangeiros-que-tem-cartao-sus-em-foz-do-iguacu-sao-fiscalizados.html 
acessada em 17/11/2017. 

http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2015/08/estrangeiros-que-tem-cartao-sus-em-foz-do-iguacu-sao-fiscalizados.html
http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2015/08/estrangeiros-que-tem-cartao-sus-em-foz-do-iguacu-sao-fiscalizados.html
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observa-se por exemplo nas obras de arte a maneira como o homem é retratado, 

sempre representando o biótipo do homem pertencente a classe dominante. Não é 

possível pensar em identidade distante do movimento capitalista e de formação de 

Estado, principalmente na América-latina onde esse movimento foi acentuado por 

uma colonização e imposição de identidade europeia através dos jesuítas e império 

constituído. O próprio nacionalismo é criado juntamente com o Estado para 

homogeneização e controle das massas, como bem retratado por Benedict 

Anderson em sua obra Comunidades Imaginadas (2008) que ressalta o importante 

papel desempenhado pela mídia nesse processo.  

Se a identidade por si é algo complexo para ser compreendido, em um 

ambiente de fronteira se torna ainda mais desafiador. As fronteiras são usualmente 

retratadas em suas perspectivas opostas e extremas. Muitos enxergam a fronteira – 

imagem acentuada pela mídia – de terra de ninguém, um espaço de conflito, 

violência e pobreza (ALBUQUERQUE, 2010, MARTINS, 2009). De maneira 

antagônica, alguns retratam a fronteira como um espaço hibrido, onde as culturas se 

interpõe e se misturam, como uma grande comunidade harmônica (CANCLINI, 

2011). Fala-se muito na criação de uma identidade latino-americana através da 

integração, na realidade esse discurso tem como alicerce o viés econômico.  

É certo que algumas características são próprias de região de fronteira, em 

locais como Foz do Iguaçu se percebe traços culturais e especificidades originadas 

pelo fluxo transnacional e da constante relação entre os cidadãos das nações 

vizinhas, como a língua, o conhecido “portunhol”, ou o terere, além da música 

reggaeton muito comum no local. Entretanto, integração cultural não significa 

integração social. Barth (1998) realça que o contato entre os diferentes grupos 

étnicos não mistura ou hibridiza as identidades, ao contrário, as identidades se 

fortalecem nas zonas de fronteira. 

Novamente pensando na região de tríplice fronteira, verifica-se que apesar 

de existir uma mescla cultural distinta e própria, originada pela porosidade e 

relações sociais travadas na fronteira, não podemos retratá-la como uma identidade 

fronteiriça, igualmente não se pode dizer que existe uma homogeneidade cultural. A 

imagem estereotipada de violência e conflitos tampouco reflete o território. Constata-

se um movimento singular em virtude da localização. Habitualmente argentinos vêm 

para realizar suas compras nos supermercados brasileiros, assim como se identifica 
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quase exclusivamente brasileiros e turistas frequentando a feirinha argentina135. 

Fazer compras em Ciudad del Leste não requer conhecer outro idioma, já que 

majoritariamente os atendentes e trabalhadores da cidade são brasileiros.  

Acentuando a própria realidade fronteiriça que por si só acentua a 

demarcação de identidade nacional, adiciona-se as características peculiares 

advindas da diversidade cultural e de nacionalidades existentes na Unila. A posição 

e discurso da população local reflete a formação e defesa de uma identidade 

nacional, diferenciando e marcando uma superioridade em relação ao outro. Um 

aluno estrangeiro que chega para estudar na Unila é facilmente reconhecido e 

estereotipado em virtude de seus costumes, traços e cor, recebendo um tratamento 

diferente daquele estrangeiro “gringo136” que vem para passar férias e visitar os 

pontos turísticos da cidade.  

Retrato disso foi verificado em uma postagem de uma rede social, em um 

grupo denominado “Muita Treta Foz do Iguaçu (Verdadeiro)137. Trata-se de um grupo 

destinado a compartilhar reclamações, incômodos entre outros. O assunto do dia 22 

de novembro de 2017 foi o comentário de um aluno que tentava retratar a Unila 

como benéfica, cultural e economicamente para o município. O objetivo não é julgar 

a veracidade do comentário realizado pelo estudante, mas a reação e opinião da 

população com estes alunos. Comentários como:  

 
 

                                                 
135 A feirinha é uma rua na cidade de Puerto Iguazu, onde existem diversos restaurantes e bares 
muito movimentado no período noturno.  
136 Assim é popularmente denominado o típico turista europeu ou americano, de pele e cabelos 
claros. 
137 Disponível em: 
https://www.facebook.com/groups/1671472406434027/permalink/2000709180177013/; acesso em 
26/11/2017. 

https://www.facebook.com/groups/1671472406434027/permalink/2000709180177013/
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Foram mais de 180 comentários nesta postagem, em sua grande maioria 

com o mesmo teor, um discurso estereotipado contrário aos alunos em virtude de 

suas características culturais e hábitos diversos. Além de alocuções xenofóbicas 

reforçando a relação travada entre uma parcela da população de Foz do Iguaçu com 

a identidade dos Unileiros.  

O leitor pode pensar que este discurso de Facebook reflete a opinião de uma 

parcela não instruída da população. Para compreender este fato, conversei com 

outras pessoas, o taxista que me levou ao aeroporto, uma agente penitenciária com 

quem conversava, e uma funcionária do ministério público que pratica esporte 

comigo. De maneira casual, ao mencionar a Unila os ataques são imediatos e 

padrão, “acho um absurdo termos que pagar para aluno estrangeiro vir tirar vaga de 

alunos brasileiros”, fazendo menção aos impostos que são investidos na 

universidade, ou mencionando características como cor e traços culturais. Pude 

perceber em todos os momentos um discurso estereotipado, sem fundamento em 

dados econômicos ou qualquer fator efetivo, principalmente por uma imagem 

formada pela mídia e pela forte identidade que excluí aqueles que não se 

enquadram no estereótipo padrão.  
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Nesse contexto de identidade móvel, onde o indivíduo se adapta à relação 

social que está sujeito, como se situa esse jovem estrangeiro que saiu do seu país, 

em busca de um sonho de uma carreira ou uma vida melhor? Nas entrevistas 

realizadas, nenhum dos alunos diretamente mencionou o fator preconceito ou 

exclusão, alguns inclusive disseram que não se sentiam excluídos, mas quando 

questionados, verificou-se que eles não tinham convivência ativa com a 

comunidade, se fechando no plano da universidade. Vermos a seguir as partes das 

entrevistas realizadas.  

 

O IMIGRANTE 

 

Os imigrantes são estrangeiros de caráter aparentemente transitórios em um 

país receptor, mantendo assim, elos culturais e sentimentais com suas nações de 

origem, mas é comum se tornarem permanentes e se integrarem de diversas formas 

à nova nação. (Sayad, 1998 apud Albuquerque 2010). Tal conceituação reflete de 

forma assertiva a relação dos alunos estrangeiros da Unila, o caráter transitório faz 

eles manterem tradições culturais de suas origens. É comum observar na 

universidade festas que remetem a nacionalidade de origem de um determinado 

grupo, o dia dos mortos dos mexicanos ou o dia da bandeira dos haitianos etc. Estes 

alunos criam uma nova identidade, não se identificam exclusivamente com seu país 

de origem, alguns querem permanecer no Brasil – primordialmente pelo fator 

econômico - em nenhum dos casos se evidenciou uma verdadeira integração a 

nação brasileira, sempre com traços culturais originários preservados. 

O primeiro entrevistado, haitiano138 de 26 anos, há três no Brasil, iniciou seu 

discurso falando que gostava do Brasil, mas em diversos momentos da conversa 

contava sobre seu país e em seu sonho em voltar para lá e fazer a diferença, “eu 

tenho o sonho de ser um grande político e mudar o meu país”, em outra 

oportunidade, quando me contava curiosidades do seu país relatou, “eu sou 

nacionalista”. Talvez por eu ser brasileira e servidora, o aluno sentia a necessidade 

de expressar sua admiração e adaptação ao Brasil, no entanto, foi nítida a 

interpretação de que efetivamente não ocorreu a integração.  

                                                 
138 Para preservar a identidade dos alunos, será referido a eles pela nacionalidade.  
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Um possível motivo para não ocorrer a integração á comunidade local, é 

comum a todos os entrevistados e está relacionado ao motivo de terem vindo para a 

Unila. Para o haitiano, o motivo de ter escolhido o Brasil, foi uma junção de interesse 

e oportunidade, o aluno observou que ter uma experiência internacional é 

enriquecedora para o currículo e garantiria melhores colocações profissionais. Um 

amigo lhe contou que no Brasil era fácil para estudar, e assim o jovem veio em 

busca do seu sonho de obter um diploma. Diferente do que pensava, este aluno não 

tinha condições precárias em seu país de origem, lá tinha um bom salário e 

trabalhava em uma organização de imigrantes vinculada a ONU. Mas a 

oportunidade de estudos de qualidade como no Brasil não podiam ser encontradas 

em seu país. Portanto, é muito claro nesta entrevista o foco do jovem, em estudar, 

se formar para retornar ao seu país.  

O segundo entrevistado, um paraguaio de apenas 20 anos, nunca havia 

saído de sua cidade, no interior do país. Veio sozinho com 18 anos em busca da 

oportunidade de cursar o ensino superior. Atualmente o aluno vive com uma 

venezuelana e outros dois paraguaios. Questionado sobre a convivência com a 

população de Foz do Iguaçu o aluno relatou que não tem muito tempo para se 

relacionar com a comunidade, dada a alta carga horária de estudos e o tempo 

dedicado ao estágio, expôs ter sofrido muito com a diferença do sistema educativa 

do ensino médio no Paraguai com a graduação no Brasil, a carga de leitura, o 

método de ensino e de avaliação além do idioma foram diferenças marcantes em 

sua trajetória. O aluno disse não ter interesse futuro no Paraguai, “eu amo meu país, 

mas o Brasil tem melhores condições”, o que leva o estudante a pensar em 

continuar aqui e buscar oportunidades de trabalho. Isso reflete o papel dos fatores 

econômicos na formação da identidade, apesar das memórias e sentimentos 

vincularem à nação de origem o fator econômico tem um peso forte nas escolhas.  

O terceiro aluno, da Guatemala foi o que mais evidentemente demonstrou 

seu sentimento com o país de origem. Na ocasião fazia poucos dias que havia 

retornado de férias de seu país de origem e logo me disse que sentia muita 

saudade. Me mostrou fotos e contou algumas especificidades culturais e do idioma 

de sua terra, também me ofereceu um doce de manga que havia trazido em sua 

mochila, logo dizendo “isso não tem aqui, prova, é muito bom”, contou que em sua 

mala trouxe muita comida e temperos pois são coisas que sente falta. Revelou 
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ainda, que durante o período de férias chegou a ir na universidade nacional para ver 

os trâmites de transferência, que se mostraram muito burocráticos e fariam o aluno 

perder muito tempo. Este aluno, de classe média, já havia viajado para vários locais, 

mas a Unila foi sua primeira experiência solo. As dificuldades e a saudade de casa 

só são superadas, pois, tem o objetivo de se formar e atuar no ramo. Acredita que 

será possível voltar para seu país quando graduado, uma vez que a área de energia 

renováveis – seu curso – está crescendo bastante na província. Diferente dos 

outros, ele passou na universidade Nacional da Guatemala, apenas veio para o 

Brasil porque o curso lhe atraiu, sendo a área que ele almejava.  

Os alunos possuíam bom domínio do português, e relataram de forma muito 

incisiva os objetivos claros e definidos que tinham aqui, de uma maturidade 

marcante e muito distinto do estereótipo exposto pela comunidade local. Talvez seja 

estas metas e sonhos tão bem delimitadas que levam ao próximo ponto de 

admiração da conversa, quando questionei sobre como se sentiam em relação a 

comunidade local, esperava ouvir severas críticas e queixas em relação ao 

tratamento, mas a reação foi muito distinta. O paraguaio me disse que “ah, você 

percebe algumas coisas” relatou um fato específico de descaso em um atendimento 

em uma loja, onde a atendente não entendeu o que ele falou e não atendeu ele, 

além de dar risada do estudante. Mas logo falou que não se importava com isso, e 

que não tinha muito tempo para se relacionar pois precisava se dedicar aos estudos.  

O haitiano, que além de ser estrangeiro é negro sofre uma carga extra de 

preconceito, no entanto não relatou isso de forma direta. Falou que escuta alguns 

colegas reclamam da comunidade de Foz do Iguaçu, que os alunos estrangeiros 

relatam sofrer preconceitos e serem discriminados na cidade, no transporte público, 

assim como observou alguns comentários na internet sobre o assunto. No entanto, o 

discurso do entrevistado foi de ter vindo com um propósito delimitado, para estudar e 

buscar conhecimento, o resto não faz diferença para ele. “As pessoas podem falar 

ao redor, mas eu não escuto”. Disse que não lhe afeta as opiniões ou comentários 

preconceituosos, pois sabe o que quer e não pode desperdiçar tempo. Também 

contou que não sabia o que era preconceito racial até chegar aqui, em seu país 

apenas leu sobre o assunto em livros, mas aqui no Brasil isso faz parte da cultura e 

assim ele respeita, “isso faz parte da cultura de vocês, então eu entendo”. O último 

comentário para mim refletiu claramente o aspecto de imigrante, o entrevistado 
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aceita ser vítima de preconceito pois faz parte da cultura nacional, ele sendo 

estrangeiro não se sente no direito de contrapor ou criticar. 

Perguntei ao guatemalteco sobre sua convivência com a comunidade local, 

me informou que tem um amigo de Foz e convive muito com a família dele, ele sai 

normalmente na cidade e me contou nunca ter sofrido ou sentido sinal de 

preconceito. Relatou o episódio recente de que quando foi ao dentista para orçar um 

tratamento dentário, e a recepcionista ter lhe falado que pensou que ele fosse 

brasileiro, o mesmo explicou que talvez as características físicas dele, que se 

parecem muito ao perfil tradicional brasileiro permitiram a não passar por situações 

de preconceito. 

Todos, alguns diretamente outros indiretamente demonstram uma 

contradição, que pode ser reflexo da própria realidade interior vivenciada. Ao mesmo 

tempo que incorporaram aspectos da cultura brasileira, não se sentem na posição 

de contrapor praticas existentes e apresentam sua estadia aqui como algo 

transitório, para um objetivo específico. Quando falamos da identidade deste 

estrangeiro é complexo descrever ou delimitar como algo específico. Evidência de 

que a identidade é móvel e se molda às condições e circunstâncias que está 

envolvido, ou cria uma nova identidade, como nas palavras do guatemalteco, “eu 

queria estar aqui e estar lá”, e ao mesmo tempo, não está aqui e nem lá. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se inferir com base nas leituras que a identidade é volátil, em 

constante reconstrução, não é estática ou fechada. Certamente, o nacionalismo é 

uma característica muito forte e estará presente nas relações sociais do sujeito. No 

entanto a identidade não é representada apenas por isso, já como bem trazido por 

SANTOS, 1994 a identidade é subjetiva, construída no interior do sujeito com base 

nas vivências, memórias e relações travadas. 

As diferenças entre os países em uma tríplice fronteira fazem da região um 

lugar de oportunidades, como o comércio transfronteiriço. Do mesmo modo, 

apresentam uma vasta gama cultural: o tereré paraguaio, a mesquita árabe, o bife 

de chorizo argentino, o reggaeton latino. No entanto é questionável a existência real 

de miscigenação e relação entre estas culturas e identidades. Esta real integração 
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ou a criação de uma identidade fronteiriça não é observada na prática. Apesar de 

haver o discurso a práxis é distinta. O paraguaio usualmente é tratado como o 

“chiru”, de forma pejorativa. O discurso geral da sociedade iguaçuense para com os 

alunos estrangeiros da Unila é daqueles que vieram para roubar as oportunidades 

dos nossos cidadãos. Discurso raso que representa claramente a formação de uma 

identidade nacional, diferenciação e demarcação de superioridade em relação ao 

outro. Ao mesmo tempo em que neste espaço aparecem aspectos de hibridização, 

expressa-se claramente uma divisão e formação de grupos para preservar aspectos 

culturais que distinguem o indivíduo. 

Essas características de identidades de fronteira tornam o ambiente inóspito 

para a integração cultural dado que cada indivíduo realça sua identidade nacional e 

cultural para demarcar uma diferença e se distanciar do outro. A instalação da Unila 

agravou ou evidenciou tal situação. A vinda de alunos jovens, estrangeiros, com 

características próprias e distintas gerou uma reação social da comunidade local que 

discrimina e rejeita esses estudantes, demarcando uma visão de superioridade do 

nacional brasileiro, frente as outras nacionalidades latinos-americanas.  

A identidade do aluno igualmente se molda em virtude das experiências e 

relações vividas em seu cotidiano. Em caráter transitório, ao mesmo tempo que não 

se percebe dentro da cultura brasileira, não se sente em posição de criticá-la. Há um 

distanciamento dos costumes originários, mas certos ícones e hábitos continuam 

sendo mantidos para exaltar e preservar a identidade original. Apesar de não 

podermos tirar conclusões, dado o pequeno número de entrevistados, surgem 

questionamentos que precisam ser aprofundados como por exemplo o perfil destes 

alunos estrangeiros. Nota-se que não há o interesse destes alunos se integrarem a 

comunidade local, criando um círculo vicioso de distanciamento. 

A migração estendeu o sentido de comunidade para muito além do território. 

A comunidade é referência e pode ser entendida como uma coletividade cultural 

baseada em um conjunto de relações que permite ao migrante residir fora da 

localidade, região ou país de origem. Na Unila verifica-se este evento de forma 

acentuada, os alunos se organizam em grupos e comunidades da mesma 

nacionalidade, com o objetivo de se manterem juntos e preservar a cultura original, 

organizam eventos e feiras de suas nacionalidades, promovendo a comida, músicas 

e outras características culturais do seu país. 
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Apesar de a identidade ser uma construção subjetiva baseada em memórias 

e vivências, o nacionalismo é a principal característica e está presente em toda 

trajetória do indivíduo. A análise deste artigo permitiu ponderar um contexto atípico, 

onde diversas etnias e identidades se relacionam, gerando um ambiente rico e 

diverso. No entanto, apesar de haver alguns momentos de mescla e convivência 

entre elas não existe de fato uma integração ou hibridização. Cada comunidade se 

une, preservando e evidenciando suas características originárias. Para além disso, 

há uma diferença na maneira de tratamento e relação entre os habitantes “nativos” 

de Foz com os estrangeiros turistas estrangeiros de países centrais – que trazem 

recurso financeiro – e com os alunos da Unila, que habitam e dividem os espaços da 

cidade, aparecendo em vários momentos sinais de xenofobia e de demarcação de 

superioridade da nação brasileira com outros países latino-americanos.  

É um tema sensível, pois dificilmente um cidadão iguaçuense se declara 

abertamente sobre sua posição com relação aos estrangeiros. As mídias sociais se 

tornam ferramenta importante nesta análise, pois é um espaço onde muitos sentem 

liberdade para demonstrar suas opiniões, conversas informais do mesmo modo 

trazem à tona o assunto. É necessário aprofundar a pesquisa, conversando com 

mais estudantes de distintas nacionalidades da Unila e com moradores de Foz do 

Iguaçu, mas já é possível traçar indícios importantes desta relação. 
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DEMOCRACIA, SEGURANÇA PÚBLICA E EDUCAÇÃO POLICIAL MILITAR 

DESAFIO COOCADO ÀS POLÍCIAS BRASILEIRA E PARAGUAIA 

 
Eduardo Nunes Jacondino139 

Leila Tombini140 
 
DEMOCRACIA, SEGURANÇA PÚBLICA, POLÍCIAS E DIREITOS: RELAÇÕES 

 

Para Anthony Giddens (2005) a democracia foi provavelmente a ideia com o 

maior poder de ‘energização’ do século XX. Continua sendo no início do século XXI, 

pois recentemente parcela da população residente em países do Oriente Médio e do 

norte na África, tais como Tunísia, Síria, Jordânia e Egito protagonizaram 

manifestações que, em grande medida, externaram o desejo destas mesmas 

populações, no sentido de viverem sob uma organização político-social embasada 

nos preceitos democráticos advindos do Ocidente. 

Mesmo enfrentando problemas e ou dificuldades históricas para a efetivação 

dos direitos civis, políticos e sociais, um número cada vez maior de países, mundo 

afora, tem optado pelo modelo democrático de organização social e política advindo 

do ocidente. Isto porque este modelo parece garantir condições mais adequadas à 

institucionalização de mecanismos que garantam as liberdades e os direitos 

individuais. 

Se isto é verdade, também o é o fato de que a democracia necessita, para 

preservar sua legitimidade, ser vivenciada a partir de uma conformação político-

institucional que dê a sustentação necessária ao exercício destas liberdades e 

direitos individuais, propalados. E uma das instâncias envolvidas nesta conformação 

é a que compõe o campo da Segurança Pública. Campo que apresenta uma 

importância estratégica pelo fato de, justamente, lidar diretamente com os direitos e 

as garantias fundamentais dos cidadãos e pelo fato de explicitar a real capacidade 

dos Estados, no sentido de estes, efetivamente, atenderem as expectativas que se 

criam em torno daqueles direitos.  
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Mas o que é Segurança Pública? Segundo autores como Silva (1998) é a 

garantia que o Estado oferece aos cidadãos, por meio de organizações próprias, 

contra todo o mal e todo o perigo que possa afetar a ordem pública em prejuízo da 

vida, da liberdade ou dos direitos de propriedade destes cidadãos.  

 
 

A segurança pública limita as liberdades individuais, estabelecendo que a 
liberdade de cada cidadão, mesmo em fazer aquilo que a lei não lhe veda, 
não pode ir além da liberdade assegurada aos demais (SILVA, 1998, 
p.740).  

 
 

O papel de assegurar a segurança individual, a ordem e a paz social nas 

sociedades modernas couberam às polícias. Neste sentido, as forças policiais 

emergiram ligadas à expansão do poder dos Estados, desde os finais do século XVII 

e, sobretudo no século XVIII, a partir dos principais países europeus, sob a égide do 

Absolutismo.  

O ato de nascimento da polícia, assinado por Luiz XIV em 1667, expôs, 

dentre outras coisas que o papel da polícia seria o de “Garantir a segurança da 

cidade, lutar contra a delinquência e a criminalidade, proteger a população contra os 

acidentes e as epidemias e cuidar da subsistência da cidade” (TAVARES DOS 

SANTOS, 1997, p.158).  

Após a Revolução Francesa o código Brumário veio reafirmar o que 

historicamente fora estabelecido, determinando que a polícia deveria manter a 

ordem pública, a liberdade, a propriedade, a segurança individual. 

Para Tavares dos Santos (1997) e Bretas (1997a), dois modelos de atuação 

profissional foram desenvolvidos, historicamente, pelas polícias, nas sociedades 

modernas: O primeiro modelo ter-se-ia voltado para a obtenção do exercício do 

monopólio da coerção física legítima, representando o Estado, nesta função; o 

segundo modelo ter-se-ia voltado para a busca do consenso entre o monopólio da 

coerção e a sua legitimação, atuando de modo a equilibrar o jogo de forças sócio 

institucionais existente, diante do Estado.  

Ainda para Tavares dos Santos (1997), em sociedades como a brasileira 

(poderíamos acrescentar, aqui, também, a sociedade Paraguaia) a história da 

implantação da polícia teria se produzido por meio da instauração de um terceiro 
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modelo de atuação policial. De ordem atitudinal e axial, qual seja, aquele composto 

pela:  

 
 

Inserção da violência no cerne do espaço social no qual se situa a 
organização policial (...) além do exercício da violência física legítima e de 
ações visando à sedimentação de um consenso social, nele está contida a 
virtualidade da violência física ilegítima, enquanto prática social que implica 
a possibilidade do excesso do poder (TAVARES DOS SANTOS, 1997, p. 
162). 

 
 

Nas sociedades em desenvolvimento, tais como a brasileira e a Paraguaia, o 

processo de democratização se consolidou de forma conjunta e problemática com 

diversas formas de dominação excludentes, tais como as de classe, de gênero, de 

etnia e de categoria social, reforçando as fraturas sociais. E é justamente neste 

contexto que passa a ser discutida a questão da legitimidade do uso da força 

policial, pois esta passa a ser utilizada de forma desproporcional, quando em contato 

com a população.  

Virgílio Donnici (1990) ao resgatar a história das polícias brasileiras, mais 

especificamente, chama a atenção para o fato de que a atuação destas, desde o 

Império (quando foram consolidadas) esteve sempre dominada por um judiciário 

politiqueiro, corrupto, e por políticos patrimonialistas. Foi, porém, a partir do governo 

do presidente Getúlio Vargas, na década de 30 do século XX que as forças de 

segurança pública começaram a amargar o descrédito do povo, uma vez que não se 

preocuparam em estabelecer um plano de prevenção ao crime.  

Passado o período histórico das ditaduras militares, onde o arbítrio cometido 

pelas polícias tomou proporções mais amplas, uma vez que foi abertamente apoiado 

pelo Estado, as instituições policiais pouco evoluíram no sentido da democratização. 

De todo modo, a formação das polícias, brasileiras e paraguaia, desde a 

Constituição (brasileira de 1988 e paraguaia de 1992), passou a conviver com a 

‘pressão’ de um número cada vez maior de grupos sociais, no sentido de ser 

processada de maneira diferente, ou seja, atendendo as demandas de proteção e 

respeito para com os cidadãos. Tal questão tornou-se, no período histórico pós-

ditadura militar, uma reivindicação paulatinamente consensual das sociedades da 

América Latina.  
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Este novo contexto trouxe uma redefinição acerca do lugar a ser ocupado 

pelas forças de segurança pública nas sociedades latino americanas. Sociedades 

plurais, atravessadas, de um lado, por disputas de classe e por mecanismos e 

procedimentos sociais calcados nas diversas formas de violência; e, por outro lado, 

por movimentos que buscam consolidar avanços sociais típicos das democracias 

maduras, tais como os calcados nos direitos humanos.  

Situação emblemática e que tornou delicado o papel adotado historicamente 

pelas polícias militares brasileiras e paraguaias, no sentido de exercerem, de forma 

legítima, o ‘monopólio legítimo’ da coerção física. 

 

AS POLÍCIAS MILITARES NO BRASIL E NO PARAGUAI 

 

Apesar de tudo, segundo David Bayley (1975, p. 328) as instituições policiais 

são “aquelas organizações destinadas ao controle social com autorização para 

utilizar a força, caso necessário”. Neste sentido, fica claro que o que caracteriza a 

atividade policial é exatamente a possibilidade do uso da força.  

O mesmo autor, de modo a frisar a especificidade da atuação destes 

profissionais fez uma comparação entre a polícia e as forças armadas, mostrando 

que enquanto estas atuam na questão do controle social em situações excepcionais; 

e nos regimes democráticos, sempre dentro de determinados limites, as polícias 

realizam essa tarefa quotidianamente.  

Além do mais, para as forças armadas o controle da força não é uma 

preocupação central. Já a polícia deve sempre considerar a possibilidade de não 

usar a força, ou de usá-la de forma limitada, mesmo se isto implicar no emprego de 

mais recursos humanos e materiais.  

Estas analogias mostram que, de modo geral, o exercício do controle social 

feito em sociedades democráticas, por meio do uso de forças militares, foi se 

tornando cada vez mais condenável e inapropriado. Deste modo, cresceu a busca 

por instrumentos, notadamente os ligados à formação dos policiais, mais adaptáveis 

a estas sociedades. Tais como os que se voltaram para o controle do uso da força 

legal utilizada.  

Segundo Amaral (2003), o uso comedido (proporcional/suficiente, sem 

excessos) da força é inerente ao trabalho do policial. Deste modo, todo policial 
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precisa saber dessa possibilidade legal para que possa, com tranquilidade jurídica, 

exercer a função de preservação da ordem pública.  

O uso legítimo da força não se confunde, no entanto, com a truculência, com 

a violência policial. Com efeito, a força legítima (autorizada pela/lei/direito) pode ser 

até mais intensa, mais agressiva e mesmo assim ser mais facilmente aceita que a 

menor das violências cometidas pelos agentes do controle social.  

Para o autor, o uso da arma de fogo, quando feito pelos policiais, só está 

autorizado quando se configurar uma situação que represente perigo iminente de 

morte ou lesões graves, em defesa própria (do policial) ou de outras pessoas. 

Também está autorizado como meio razoável (depende da situação concreta) de se 

evitar o cometimento de um delito/crime mais grave e que represente séria ameaça 

para a vida e ou a segurança pública. Ou ainda com o objetivo de deter alguém que 

represente esse perigo e que oponha injustificada resistência (ordem ilegal pode ser 

resistida). Ou, por fim, para impedir a sua fuga, mas sempre quando outros meios 

resultarem insuficientes.  

No entanto, uma observação mais acurada aponta que estes preceitos 

jurídicos não são suficientes, per si, para inculcarem uma postura menos truculenta, 

por parte dos policiais. Neste sentido, formas de controle da atuação policial têm 

sido implementadas nas mais diversas sociedades e os esforços basicamente têm-

se concentrado na criação de mecanismos institucionais de responsabilização da 

atividade policial.  

Entretanto, a qualidade e a eficácia desses mecanismos que visam inibir a 

violência policial são questões ainda pouco problematizadas, tanto no interior das 

próprias polícias quanto fora dos ambientes policiais.  

Alguns estudos internacionais têm buscado entender estas questões com 

base nas relações que se estabelecem entre os padrões de atividade policial e o tipo 

de sociedade onde estes atuam, buscando verificar quais os elementos que instigam 

ou que minimizam a ação violenta das polícias (BAYLEY, 2006; MONJARDET, 

2003; BITTNER, 2003). 

Com base nestes estudos dois temas têm sido destacados: As formas que 

reforçam os vínculos entre a polícia e a comunidade; e a necessidade de controlar a 

atividade policial. Entretanto, estas questões não avaliam, de forma mais detida, as 
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diferentes dinâmicas sociais, políticas e institucionais para a implantação das 

reformas nas polícias.  

No Brasil, a partir da década de 80 do século XX surgem estudos mais 

abrangentes sobre a atividade policial, constituindo-se no que Kant de Lima (2000) 

denominou de sociologia da organização policial contemporânea. Apesar dos 

esforços e do avanço das pesquisas realizadas, desde então, e dos avanços 

paulatinos dados no sentido da compreensão dos mecanismos de administração da 

violência policial, de seus instrumentos de controle e avaliação; parece não ter 

crescido o entendimento acerca das dificuldades políticas, culturais e institucionais 

que envolvem a implantação de mudanças no campo formativo dos policiais. 

Entende-se que a análise destes pontos deve passar, mais especificamente, 

pela questão das práticas disciplinares que têm sido desenvolvidas nos cursos de 

formação dos policiais militares, compreendendo de que modo estas têm 

conformado a postura profissional dos agentes da segurança pública. 

Nossa hipótese acerca da violência (e da corrupção, uma de suas formas 

correlatas) que acompanha a prática profissional de alguns policiais brasileiros e 

paraguaios, é a de que esta violência é um fenômeno que articula os impactos da 

cultura institucional/organizacional que envolve o trabalho policial, historicamente 

hierarquizada (embasada no modelo burocrático-militar) e socialmente 

discriminatória (por meio da qual a própria população exige destes profissionais, 

mesmo que de forma velada, uma ação violenta e discriminatória em relação a 

certos grupos sociais); com um modelo de formação/educação policial que não 

permite ao profissional agir de forma autônoma (uma vez que os policiais militares 

agem, na quase totalidade dos casos, com base nas determinações hierárquicas 

advindas dos superiores, e não a partir do seu próprio olhar ou a partir da 

experiência adquirida).   

Além disso, o trabalho exercido pelos policiais é atravessado por 

expectativas de corpo marcadamente masculinizadas e propensas aos excessos de 

uso da força; até porque é precária a preparação recebida, por estes, no que se 

refere às técnicas de contenção física, nas academias de polícia (fato que, no 

Paraguai, é ainda mais problemático). 

Estes pontos envolvem a capacidade do Estado, no sentido de garantir a 

segurança individual e a pacificação social. Processo analisado em profundidade, 
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segundo Porto (2000), por Max Weber, quando este estuda a questão da 

legitimação do poder do Estado Moderno, envolto com suas respectivas formas de 

operacionalização: o direito e o monopólio da força física ‘legítima’. 

Tema que envolve diretamente a questão do papel a ser desempenhado, 

nas modernas sociedades democráticas, pelas polícias; já que nestas sociedades 

nenhuma forma de poder pode se dar ao luxo de atuar sem, ao mesmo tempo, 

justificar suas ações.  

 

ESTADO-NAÇÃO E CONTEXTO GLOBAL: MUTAÇÕES CONTEMPORÂNEAS 

 

Segundo Porto, a noção de legitimidade, em Weber, veio acompanhada da 

noção de monopólio, que se estabelece em concordância com a ideia de 

administração da escassez. Processo que se dá diante da situação de tensão, de 

conflitos, de disputas, de lutas pela hegemonia. Quando Weber estabelece a noção 

de monopólio da força física (violência) legítima, como atributo definidor do Estado, 

deixa claro que o que está em disputa é o poder.  

Para Weber o Estado, e de modo mais amplo a política visam ao monopólio 

dos bens da dominação. Deste modo, a noção de monopólio envolve uma ideia de 

restrição, no sentido de um controle sobre bens, materiais ou simbólicos, impedindo 

sua livre circulação. Num processo de busca por um consenso possível, por parte 

dos atores sociais, de modo a se manter um mínimum de ordem social.  

Neste sentido, pode-se inferir que, para Weber, o monopólio da violência, 

exercido pelo Estado, apresentar-se-ia como condição para a desprivatização da 

violência, concentrando-a e racionalizando-a no interior do aparelho Estatal 

(PORTO, 2000). Processo que culmina com a supremacia da “razão de Estado”, 

configurando formas (ideológicas) de dominação que se sobrepõem por sobre as 

antigas instituições, que até então mantinham a titularidade do poder: A igreja, a 

família, os antigos estamentos. 

O Estado, neste processo, vai adotando paulatinamente uma postura 

reguladora, doutrinadora (complexa), ao concentrar poderes e instituições antes 

dispersas e concorrentes entre si. Este transcurso faz com que seja necessária a 

presença de um aparelho que detenha o monopólio da coerção física legítima, e 

quem adota este papel são prioritariamente as polícias, que passam a atuar como 
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agentes “disciplinadores” da sociedade, realizando a tarefa de controlar e unificar os 

objetivos do Estado perante a sociedade civil.  

Entretanto, após alguns séculos de consolidação deste processo, estes 

mesmos Estados chegaram a uma realidade (pós-década de 80 do século XX) 

diante da qual sua capacidade, no sentido de garantir os direitos da sociedade, 

passa a ser severamente questionada.  

Isto porque segundo autores como Michel Wieviorka (1997) uma nova 

configuração global passa a se apresentar diante dos Estados, notadamente no que 

se refere às novas formas de violência e criminalidade. Segundo Wieviorka esta 

configuração estaria ligada a quatro fatores societários fundamentais: 

O primeiro fator estaria atrelado ao sistema internacional pós-guerra frio, que 

fez proliferar os conflitos regionalizados e localizados; trazendo à tona a 

globalização da violência através das redes de narcotráfico, do contrabando, das 

máfias, do crime globalmente organizado (relacionado com o tráfico de drogas e 

com o comércio ilegal de armas).  

O segundo fator estaria atrelado ao enfraquecimento dos Estados nacionais. 

Se Max Weber apontava, de forma positiva, para a consolidação da atuação do 

monopólio legítimo da força física, por parte dos Estados, centralizadores e 

racionalizados; hoje se vive (na leitura de Wieviorka), o enfraquecimento destes 

Estados, o que tem contribuído para o crescimento das atividades ilícitas.  

O terceiro fator estaria atrelado ao processo de mutação das sociedades 

contemporâneas, ligado ao progresso industrial que não se converteu, 

necessariamente, em bem-estar populacional.  Questões como as relacionadas a 

“perda da centralidade do trabalho na vida das pessoas” e as trajetórias de exclusão 

(desemprego, trabalho precário, enfraquecimento do sindicalismo e das relações 

profissionais, tradicionais) criam uma situação propícia ao desencadeamento de atos 

transgressores.  

O quarto fator estaria ligado a disseminação do individualismo extremado. 

Dentro de um contexto de negação da existência da pessoa, de exclusão e perda de 

sentido crescentes, as práticas violentas tendem a se intensificar, diante dos 

processos globalizantes (este individualismo niilista tende a aparecer na 

delinquência juvenil, nos fanatismos religiosos ou nos sectarismos raciais). 
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Esta situação coloca as modernas democracias (os modernos Estados, 

principalmente em sociedades como a brasileira e a paraguaia) diante de um 

paradoxo, pois se um lado os Países do mundo têm caminhado em direção à 

democracia; de outro lado, crescem as demandas sociais (dentre elas a demanda 

por segurança pública) que não têm sido assistidas a contento.  

Diante deste quadro duas perspectivas têm aparecido na arena de debate 

que se volta para o campo da segurança pública:  

De um lado, aquela advinda dos grupos que apontam para o fato de que, 

após o desenvolvimento do neoliberalismo e da globalização os Estados nacionais 

teriam abandonado as funções que lhe eram (ou são) próprias, ou seja, a de intervir 

na vida econômica e social com vistas a trazer benfeitoras sociais, aí compreendidas 

a função de garantia da segurança pública. De outro lado, aquela advinda dos 

grupos que defendem a permanência dos Estados enquanto ‘controladores sociais 

legitimados’.  

De um lado, há os que apontam para o fato de que não é mais possível que 

o uso da violência (ilegítima) seja utilizada (inclusive pelo Estado), para que se 

garanta a Lei e a ordem. 

De outro lado, há os que cobram das forças de segurança pública mais rigor, 

diante de certos grupos sociais. Instituindo o que, em Ciências Sociais, se conhece 

como “pânico moral”. Erich Goode e Nachman Ben-Yehuda (2003) definem pânico 

moral como sendo o consenso, partilhado por um número substancial de membros 

de uma sociedade, de que determinada categoria de indivíduos ameaça a sociedade 

e a ordem moral. Esse número considerável de pessoas, que se sentem 

ameaçadas, tende a concordar que “algo deveria ser feito” a respeito dos indivíduos 

“perigosos” e de seu comportamento. 

Este contexto social acaba pressionado os Estados, e mais especificamente 

os órgãos de segurança pública, no sentido de intervirem diante de vários processos 

sociais considerados violentos, criminais e que estariam ameaçando a paz social. 

 

O CONTEXTO FORMATIVO DAS POLÍCIAS MILITARES NO BRASIL E NO 

PARAGUAI 
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Inevitavelmente este quadro complexo e heterogêneo adentra os cursos de 

formação de policiais militares. Cursos que passam por processos ambíguos, por 

meio dos quais, por um lado, ainda ‘educam’ seus quadros profissionais em 

ambientes militarizados e hierarquizados. Ambientes que conformam expectativas 

de corpo marcadamente masculinizadas e propensas aos excessos de uso da força. 

Conforme aponta Bourdieu (2005b). Fato que acaba sendo reforçado pela precária 

formação, dada aos policias, por parte das instituições policiais, no que se refere às 

técnicas de contenção física.  

Estes elementos, se somados aos problemas enfrentados pela categoria no 

que tange ao gozo de direitos políticos e sociais têm resultado em processos 

operacionais que facilitam a adoção de uma postura violenta.  

Entende-se, por isso, que a violência e a corrupção, uma de suas formas 

correlatas, praticadas por alguns policiais no Brasil e no Paraguai são ações que 

articulam os impactos da cultura institucional/organizacional do trabalho policial, 

historicamente hierarquizada (através de um modelo burocrático-militar)  e 

socialmente discriminatória (em que setores da população exigem destes 

profissionais, mesmo que de forma velada, posturas violentas ou discriminatórias em 

relação a outros grupos sociais).  

De um lado, observa-se a postura militarizada, uma infraestrutura precária 

para a realização do trabalho, assim como a falta de treinamento condizente a um 

modelo de atuação profissional (não existe formação continuada). De outro lado, 

aglutinam-se saberes que pregam um modelo profissional baseado no conhecimento 

dos direitos humanos, na capacidade de discernimento diante dos padrões de uso 

da força.  

Verifica-se que todos estes elementos compõem um complexo processo que 

molda a cultura profissional e exerce influência nos processos formativos dos 

policiais. 

As análises de Michel Foucault (2004), calcadas numa microfísica do poder 

permitem-nos analisar mais detidamente as formas de assujeitamento dos 

indivíduos sociais. Análise que pode ser útil quando buscamos decifrar os 

mecanismos institucional-comportamentais que se estabelecem em ambientes tais 

como escolas, quartéis, empresas.  



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

200 

 

Em Foucault as abordagens sobre a sociedade moderna (e podemos incluir 

aqui o Estado moderno), desenvolvem-se a partir do que denominou de biopolítica, 

ou seja, as diversas maneiras com que o poder passa a governar a vida de 

populações inteiras, na modernidade (mais precisamente desde o séc. XVIII). 

Processo que se desenvolve por meio da gestão da saúde, da higiene, da 

alimentação, da sexualidade, da natalidade, etc, na medida em que estes temas 

todos são transformados em temas políticos.  

Segundo Foucault vários interesses concorrem para este processo, tais 

como a expansão colonial, a industrialização insipiente e a consequente 

necessidade de povoação das colônias e de mão de obra barata, bem como a 

organização das cidades e a disputa entre os novos Estados emergentes, que 

levaram a produção de diferentes discursos, tais como o religioso, o filosófico e o 

médico, que têm por alvo a população e as famílias.  

Podemos observar que para Foucault os processos de controle sociais 

historicamente desenvolvidos no ocidente consubstanciaram-se através de 

processos microssociais de investimento político dos corpos, ou seja, através dos 

processos de disciplinarização que se vão impondo sobre as individualidades a partir 

de uma série de instituições e poderes/saberes (tais como os manicômios, as 

clínicas psiquiátricas, os quartéis e as escolas).  

Para Foucault: “Houve, no curso da idade clássica, toda uma descoberta do 

corpo como objeto e alvo do poder” (FOUCAULT, 2004, p. 138). Portanto, os 

indivíduos seriam conformados por dispositivos de poder disciplinar que atuariam 

sobremaneira sobre seus corpos.  

Para o autor em questão o poder é algo que atua em cadeia, conformando 

os corpos, as individualidades, tanto no sentido “negativo” do controle/repressão 

quanto no sentido “positivo” da manipulação/estimulação. Se o poder é forte, afirmou 

Foucault, “é porque produz efeitos positivos ao nível do desejo e também ao nível do 

saber” (FOUCAULT, 1985, p. 148).   

Este olhar cartográfico, microssocial, busca compreender a complexidade 

das formações disciplinares que, para além dos construtos jurídico-formais do direito 

(que acompanham a expansão do Estado moderno), atuam num universo mais 

escondido (atuando sobre o corpo, sobre o comportamento dos indivíduos sociais, 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

201 

 

conformando, através da aplicação progressiva de uma tecnologia social, padrões 

normalizadores deste comportamento).  

Tal processo estabeleceu-se de acordo com o amadurecimento da 

sociedade capitalista, que desenvolveu formas (coativas ou coercitivas) de controle 

dos corpos e dos comportamentos, com o objetivo de evitar “desvios” que pudessem 

prejudicar o necessário investimento na consolidação das forças produtivas em 

ascensão. 

 

A ANALÍTICA DO PODER DISCIPLINAR EM FOUCAULT E A SOCIOLOGIA DA 

FORMAÇÃO POLICIAL: RELAÇÕES 

 

A análise “microfísica” do poder efetuada por Michel Foucault nos permite 

visualizar os “processos de subjetivação” dos indivíduos sociais (enquanto 

processos de objetivação), uma vez que estes encontram-se envolvidos por um 

conjunto de saberes/poderes que atuam diretamente sobre cada indivíduo, através 

do “esquadrinhamento de seus corpos e de seus comportamentos”.   

Partimos do pressuposto, portanto, de que é necessário, para que haja 

avanços na compreensão dos processos de “ortopedia institucional” que se 

consolidam nos ambientes formativos dos policiais militares, que se busque 

compreender as formas através das quais as práticas “disciplinares” desenvolvem-

se nos cursos de formação destes policiais.  

Por isso, a importância no tocante a uma observação mais aprofundada 

acerca dos regimes disciplinares, no sentido de verificar-se que modos específicos 

de conformação profissional engendram.  

Por intermédio das disciplinas se pode entrar em contato com os vários 

elementos normativos que passam normalmente despercebidos por àqueles que 

propõem os currículos formativos, implantados nas academias de polícia. Elementos 

estes que batem de frente com as proposições desenvolvidas, servindo como 

entraves, muitas vezes, para a consolidação de novos padrões de formação policial.  

Herman Goldstein (2003) tem contribuído com pesquisas e discussões sobre 

os elementos que estão envolvidos na educação de policiais. O autor mostra que, 

por um lado, a educação superior, por exemplo, tem sido cada vez mais requerida, 

nas sociedades livres, como elemento fundamental para uma nova formação dos 
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policiais (o autor se utiliza de dados de pesquisas que realizou nos EUA para tirar 

suas conclusões), por ser apresentado como diferenciador qualitativo para a atuação 

dos agentes de segurança pública. Por outro lado, mesmo diante deste impulso 

inicial, o fato é que a função policial tem permanecido estigmatizada, sendo vista 

como uma atividade profissional menos qualificada (possuindo ainda baixo status 

social).  

Sabe-se que historicamente as academias de polícia (militares), que são as 

que educam os policiais para o trabalho, desenvolvem diversas propostas para a 

formação dos profissionais da segurança pública, uma vez que é recente a 

discussão sobre a consolidação de um sistema unificado de formação e atuação 

policial, no Brasil (uma vez que os cursos de formação das policiais militares e civis, 

no Brasil, se dá vi estados.  Até porque tais polícias são policiais estaduais). O 

Paraguai possui uma polícia única (militarizada) e pelo fato de ser um País menor 

(do ponto de vista territorial) adota um modelo único de formação, coordenado pela 

Capital, Assunción.  

Podemos elucidar nossa afirmativa a partir dos encaminhamentos que foram 

dados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) do Brasil, com o 

intuito de consolidar o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), por intermédio 

de propostas e práticas específicas.  

Mesmo reconhecendo os avanços alcançados, nos últimos anos, no que se 

refere à formação dos policiais brasileiros, insistimos para a importância de levar-se 

em consideração os regimes disciplinares, que atuam sobre os “corpos” dos policiais 

conformando uma postura profissional algumas vezes muito diferente daquela 

preconizada por estes novos modelos de formação.  

Neste sentido, é preciso que uma atenção seja dada aos aspectos que 

efetivamente têm influenciado a formação profissional dos agentes da segurança 

pública, de modo que se possa elencar os elementos contraditórios ou conflitivos 

que perpassam as propostas teórico-metodológicas voltadas à formação dos 

policiais, bem como as práticas normalizadoras efetivamente consolidadas no dia-a-

dia profissional.  

O fato de partirmos de uma análise sociológica sobre os regimes 

disciplinares não nos faz entender que estas são coisas que se dão no “vazio”, mas 
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sim que são fatores atrelados ao papel que as instituições e os grupos sociais 

exercem sobre os indivíduos. 

Por este motivo, entendemos como importante que os estudos sobre a 

formação de policiais levem em conta os elementos institucionais que contornam os 

cursos de formação policial (já que é nestas instituições que os regimes disciplinares 

tomam força). Deste modo, elementos como os códigos de conduta profissional 

devem ser avaliados (notadamente as posturas que advogam sobre o modelo mais 

adequado de atuação policial, seus padrões de conduta e sua conformação 

enquanto categoria profissional). Também o cotidiano das academias de polícia, 

com a respectiva consolidação do controle do tempo, do corpo e dos 

comportamentos dos futuros policiais.  

Do mesmo modo, e na mesma direção, é importante manter um diálogo com 

os regimes de verdade (ou seja, os elementos discursivos que em determinadas 

circunstâncias ancoram-se em instituições), construindo projeções e expectativas 

sobre o papel das polícias, sobre a violência policial e sobre a formação destes 

profissionais.  

Esta imbricação de elementos concorre, muito provavelmente, para que os 

próprios policiais adotem estratégias de conduta (de contra poder), nas suas 

atividades cotidianas. Sendo estes os elementos que efetivamente permitem a 

construção de uma outra ótica profissional (e a consequente adoção de um modelo 

de atuação policial) por parte dos agentes de segurança pública. 
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RELAÇÕES DE PODER E OS SUJEITOS CONSUMIDORES DE AGROTOXICOS 

 
Silvio Antonio Colognese141 

Eric Gustavo Cardin142 
 
INTRODUÇÃO 

 

O consumo de agrotóxicos na agricultura contemporânea tem crescido 

vigorosamente ao longo dos últimos anos. De acordo com Dutra e Ferreira (2017 p. 

242), nos últimos dez anos o mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, 

enquanto no Brasil este mesmo mercado teve um crescimento da ordem de 190%. 

Trata-se de um índice significativo, com destaque para o estado do Paraná, que 

responde por 14,3% do consumo de agrotóxicos no País, sendo o terceiro maior 

usuário entre os estados brasileiros.  

Por outro lado, o intenso consumo de agrotóxicos no desenvolvimento de 

uma agropecuária moderna e seus altos custos no Brasil tornam atrativos os roubos 

de cargas e o contrabando em regiões de fronteiras, potencializados pelos baixos 

custos relativos e as facilidades para a sua aquisição especialmente no Paraguai, 

aliados a fragilidade da fiscalização em território brasileiro. Em audiência publica 

realizada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal em 23 

de novembro de 2016, foi indicado que de 7% em 2005, os agrotóxicos 

contrabandeados passaram a representar 20% do total comercializado no País em 

2016.  

Assim, verificam-se significativos crescimentos tanto nas taxas de consumo 

quanto nas taxas de circulação de agrotóxicos, notadamente em regiões de 

fronteiras. Estes incrementos não se dão de forma pacífica, sendo acompanhados 

de conflitos que são reveladores das relações de poder que se desenvolvem neste 

campo do consumo de agrotóxicos. Isto por que o consumo e a circulação de 

agrotóxicos em regiões de fronteiras suscitam disputas intensas em torno da 
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segurança da população, com repercussões legais, econômicas, ambientais e 

notadamente na saúde.  

O campo do consumo de agrotóxicos inclui uma gama variada de agentes 

sociais, envolvendo: o Estado e seus aparatos jurídicos e legais; os agentes públicos 

de fiscalização e repressão ao roubo e ao contrabando de agrotóxicos; a imprensa; 

os ladrões e contrabandistas de agrotóxicos; os vendedores de agrotóxicos; os 

agrônomos e técnicos que fornecem os receituários e que autorizam a utilização de 

agrotóxicos; os agricultores que aplicam agrotóxicos; as comunidades afetadas 

pelos usos dos agrotóxicos; os consumidores de alimentos e água que contém 

resíduos de agrotóxicos; as autoridades e pesquisadores das áreas da saúde e do 

meio ambiente; os defensores de uma agricultura orgânica; os militantes ambientais; 

dentre outros. Todos estes agentes, vinculados ao campo do consumo de 

agrotóxicos, estão referidos a experiência básica da contaminação, em torno da qual 

constroem e desenvolvem relações de poder em torno da segurança da população, 

seja na defesa e promoção do consumo de agrotóxicos, seja como luta de 

resistência a este consumo.  

Partindo destas observações, explicitamos que este artigo corresponde a um 

conjunto de apontamentos iniciais que fundamentam uma pesquisa coletiva que visa 

entender como se configuram e se desenvolvem estas relações de poder em torno 

do consumo de agrotóxicos em regiões de fronteiras e como elas repercutem nas 

construções de sujeitos específicos. Trata-se de perguntar pelas formas pelas quais 

os indivíduos são levados a se constituir em sujeitos consumidores de agrotóxicos e 

suas lutas de resistência. Além disso, buscamos analisar as relações entre saber e 

poder nas ações de uns sobre as ações de outros, nas disputas para assegurar a 

segurança da população. Isto por que nestas relações de poder, a segurança da 

população é um objeto central de disputa.  

Por um lado, os defensores do uso de agrotóxicos justificam que sem eles, a 

segurança alimentar da humanidade estaria comprometida, pois não seria possível 

produzir os alimentos necessários. Por outro lado, as lutas de resistência focam 

exatamente no argumento que o uso de agrotóxicos não é seguro para a saúde da 

população e compromete a segurança ambiental pela contaminação do solo, da 

água, do ar e as mutações biológicas decorrentes do uso de agrotóxicos de ação 

biológica. Estes argumentos, por sua vez, são contrapostos pela afirmação de uma 
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série de cuidados e procedimentos a serem observados para a segurança dos 

usuários de agrotóxicos em geral. Enfim, trata-se de um campo no qual vigoram 

racionalidades especificas, relações entre poder e saber particulares, que levam a 

constituição de sujeitos únicos que desafiam nossa capacidade de entendimento. 

Conforme define Paulo A. Brum Vaz, agrotóxicos “são toxinas utilizadas para 

matar, controlar ou afastar os organismos indesejados da lavoura, tais como: os 

herbicidas (que matam plantas invasoras) e pesticidas, divididos em inseticidas (que 

matam diversas espécies de insetos), fungicidas (que matam fungos), acaricidas 

(que matam ácaros), bactericidas (que matam bactérias), algicidas (que matam 

algas), rodenticidas (que matam roedores), formicidas (que matam formigas), 

molusquecidas (que matam moluscos) e outros” (BRUM VAZ, sd: p. 22). Trata-se de 

uma gama enorme de produtos, cuja fiscalização do consumo na agropecuária 

nacional, notadamente em regiões de fronteiras, depende de legislação, meios de 

fiscalização e de um sistema eficaz de investigação e punição dos infratores. 

Ainda nesta direção, o mesmo Desembargador Federal TRF da 4ª Região, 

Paulo Afonso Brum Vaz, no artigo intitulado “Crimes de Agrotóxico” (2005) adverte 

para a complexificação desta problemática em regiões de fronteiras. Isto por que as 

legislações vigentes no MERCOSUL, por exemplo, são distintas entre os países, 

tanto em relação aos delitos relacionados ao contrabando, quanto as normas para o 

comércio e o consumo de agrotóxicos. Além disso, do ponto de vista jurídico, 

existem problemas relacionados às definições de competências para a fiscalização 

do consumo, bem como de enquadramento na legislação para o tratamento do crime 

de contrabando de agrotóxicos e os delitos consequentes. Neste sentido, tramitam 

no Senado Federal diversos projetos de lei, como o PLS 85/2016, que visa equiparar 

a pena para o crime de contrabando de agrotóxicos à prevista para o tráfico de 

drogas. 

Ademais, além dos problemas de enquadramento legal, existe também uma 

questão de prioridade na atenção dos agentes fiscalizadores. Conforme relatou um 

Delegado da Polícia Federal, em entrevista concedida em 2017 na 

Unioeste/Campus de Toledo, o combate ao tráfico de drogas confere maior 

visibilidade à instituição e aos seus agentes. Já o combate ao contrabando de 

agrotóxicos, não figura como uma prioridade e nem merece maior atenção nas 

ações desenvolvidas nas regiões de fronteiras, como é o caso de Foz do Iguaçu. 
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Isto mostra que, tanto no âmbito da legislação, quanto das atenções na definição de 

prioridades de ações, existem disputas e conflitos que remetem para a existência de 

relações de poder, cuja explicitação poderá revelar a constituição de diferentes 

sujeitos como resultantes destes processos. 

O aumento do contrabando em regiões de fronteiras remete ainda para as 

questões da fiscalização da entrada destes produtos em território brasileiro, bem 

como da sua circulação, distribuição e consumo na agropecuária brasileira. Esta 

questão não se limita a legislação vigente, mas às condições e as prioridades para a 

repressão destas práticas e a sua punição. Por isso, para alguns agentes envolvidos 

com a temática, a preocupação com o aumento do rigor das penas para os crimes 

relacionados ao contrabando de agrotóxicos é de eficácia duvidosa. Isto devido a 

alguns fatores, como o baixo custo dos agrotóxicos contrabandeados em relação 

aos similares nacionais, as facilidades para a sua aquisição especialmente no 

Paraguai e a fragilidade na fiscalização em território brasileiro. 

Assim, além das entradas de agrotóxicos contrabandeados serem 

crescentes no País, a fiscalização sobre o consumo destes produtos na 

agropecuária é de difícil operacionalização. No Paraná o consumo de agrotóxicos é 

fiscalizado pela Adapar (Agencia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná), 

vinculada à Secretaria da Agricultura e Abastecimento. A ela cabe a liberação do 

comércio destes produtos e a fiscalização do seu consumo no campo, o que não é 

de fácil operacionalização. Por exemplo, a fiscalização da sua aplicação no campo 

depende de laudos e pericias técnicas de difícil implementação na realidade, ao 

tempo que a legislação e a jurisprudência pouco têm avançado nesta direção. Por 

isso que, tanto no âmbito civil quanto no âmbito penal, são insignificantes as ações e 

difíceis às punições dos envolvidos. Esta situação não é isenta de conflitos e 

disputas, contrapondo os defensores do consumo de agrotóxicos e os que resistem 

a sua aplicação na agricultura contemporânea. 

Ainda em termos da circulação dos agrotóxicos em regiões de fronteira, o 

contrabando tem merecido atenção de diversos pesquisadores. A dissertação de 

mestrado de Angélica Karina Dillenburg Horii, intitulada “Redes Ilegais: o 

contrabando de agrotóxicos na fronteira Paraná (Brasil) – Paraguai”, defendida em 

2014 junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Unioeste (Campus de 

Marechal Cândido Rondon), buscou mapear o contrabando de agrotóxicos naquela 
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fronteira. O estudo destaca a complexidade e as interações que ocorrem entre 

diferentes agentes sociais nesta região de fronteiras, enfatizando as redes de 

contrabando de agrotóxicos em presença e os conflitos e disputas envolvendo suas 

estratégias de ação desde a entrada destes produtos no Brasil até o seu consumo 

pelos aplicadores. 

Nesta mesma linha merecem destaque os estudos desenvolvidos por 

Adriana Dorfman e outros pesquisadores (ver indicações nas referencias deste 

trabalho), sobre o contrabando de agrotóxicos nas fronteiras do Sul do Brasil. 

Organizados através do Grupo de Pesquisas Espaço, Fronteira, Informação e 

Tecnologia (GREFIT), estes pesquisadores tem produzido importantes contribuições 

para mapear os caminhos do contrabando de agrotóxicos e os agentes envolvidos. 

Por ser uma prática ilegal, este contrabando expõe os conflitos e disputas entre 

diferentes agentes, particularmente envolvendo a circulação dos agrotóxicos no 

País, com destaque para a sua entrada a partir da tríplice fronteira 

Brasil/Argentina/Paraguai. Estas disputas envolvem grandes empresas fornecedoras 

de agrotóxicos, autoridades fiscalizadoras e repressoras do contrabando, redes de 

contrabandistas, revendedores de agrotóxicos, transportadores, autoridades 

sanitárias, de saúde e meio ambiente, agricultores, consumidores de produtos 

contaminados com resíduos e as comunidades envolventes, expostas aos resíduos 

destes pesticidas. 

Além das relações de poder mais associadas à circulação dos agrotóxicos 

em regiões de fronteiras, existem estudos robustos tematizando questões 

relacionadas ao seu consumo e as consequências sobre a saúde, ao meio ambiente 

e a economia.  Em termos de saúde, Faria, Fassa e Facchini (2007) tratam dos 

casos de intoxicação por agrotóxicos no Brasil, que é o líder mundial no consumo 

destes produtos. Ressaltam que existem muitas dificuldades para se aferir com 

segurança os índices de contaminação entre os trabalhadores expostos aos 

agrotóxicos, uma vez que somente são registrados oficialmente os casos agudos e 

mais graves. Mesmo assim são seguros em afirmar que o trabalho agrícola, devido a 

aplicação de agrotóxicos, é uma das ocupações mais perigosas da atualidade. 

Nesta mesma linha, Soares, Almeida e Moro (2003) tratam dos fatores de 

risco na aplicação de agrotóxicos por trabalhadores rurais. O artigo resulta de uma 

pesquisa realizada em nove municípios de Minas Gerais envolvendo questões como 
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as práticas de trabalho relacionadas a aplicação de agrotóxicos e a intoxicação 

associada ao seu uso. Foram aplicados 1064 questionários a trabalhadores rurais 

entre os anos de 1991 a 2000. Em termos de saúde, concordam que o uso de 

agrotóxicos tem impactos à saúde dos aplicadores dos produtos, dos membros da 

comunidade e dos consumidores dos alimentos contaminados com resíduos, apesar 

dos danos serem maiores sobre os aplicadores. Entre os aplicadores, o estudo 

constatou que cerca de 50% dos entrevistados se encontravam ao menos 

moderadamente intoxicados. Estes resultados revelam diferentes agentes sociais 

que são atingidos mais direta ou indiretamente pelo consumo de agrotóxicos e os 

conflitos decorrentes envolvendo profissionais e autoridades da saúde, bem como 

agentes de representação profissional dos trabalhadores rurais, que desenvolvem 

lutas de resistência à contaminação pelos agrotóxicos. 

Mais recentemente, Dutra e Ferreira (2017) publicaram artigo tratando de 

malformações congênitas e o consumo de agrotóxicos em monoculturas no Paraná. 

O estudo partiu da identificação dos municípios com maior exposição de agrotóxicos 

para analisar as relações entre o seu consumo e a ocorrência de malformações 

congênitas. “Foi encontrada uma tendência crescente nas taxas de malformação 

congênita no estado do Paraná, com destaque aos municípios de Francisco Beltrão 

e Cascavel. Essas malformações congênitas podem ser advindas da exposição da 

população a agrotóxicos, sendo uma sinalização expressiva nos problemas de 

saúde pública”. (Dutra & Ferreira, 2017 p. 241). Os autores destacam ainda o baixo 

controle existente sobre a exposição da população aos pesticidas, devido em grande 

medida, ao lobby exercido pelas grandes corporações produtoras de agrotóxicos. 

Trata-se de mais um importante estudo que evidencia a conflitualidade presente nas 

questões relativas ao consumo de agrotóxicos no País, e as estratégias de 

resistência que os envolvem. 

Contudo, como estratégia de luta de resistência ao consumo de agrotóxicos, 

foi organizado por Carneiro (2015) e publicado pela Abrasco (Associação Brasileira 

de Saúde Coletiva) um dossiê de três volumes e mais de 600 páginas, como um 

alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Apesar de não tematizar o 

problema da circulação de agrotóxicos nas fronteiras, trata-se de uma contribuição 

significativa. Petersen (2015), ao prefaciar a obra, destaca que desde a chamada 

Revolução Verde as estratégias da indústria agroquímica, em aliança com 
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elementos da ciência institucionalizada, têm sido as de ocultar ou justificar os males 

dos agrotóxicos. No entanto, a partir do lançamento da obra pioneira de Rachel 

Carson (“Primavera Silenciosa”, em 1962), a desqualificação das críticas, como se 

fossem argumentos ideológicos, tem sido a terceira estratégia adotada. 

A estratégia da ocultação começa com a disputa para designar os 

agrotóxicos como defensivos agrícolas, a fim de sugerir que estes produtos 

supostamente protegem os cultivos e não têm efeitos negativos sobre a saúde 

humana e o meio ambiente. Esta estratégia se ampara em instituições cientificas 

que sustentam que estes riscos podem ser eliminados pelo uso seguro ou racional 

dos agrotóxicos. Além disso, assegura uma blindagem jurídica para as empresas 

agroquímicas, que difundem que os milhares de casos de intoxicação anual são 

devidos às vítimas não adotarem os procedimentos de segurança recomendados. 

Finalmente, esta estratégia incluiria ainda as noções de ‘limite máximo de resíduos’ 

ou de ‘ingestão diária aceitável’ nos alimentos e na água a serem consumidos. 

Todas estas alegações indicam a existência de intensas lutas de resistência, que 

perpassam inclusive setores da ciência institucionalizada, que dividem e contrapõem 

o sujeito consumidor de agrotóxicos. 

A estratégia da justificação consiste em convencer a opinião publica que o 

desafio de produzir alimentos justifica o uso de agrotóxicos. Trata-se de um 

argumento tecnocrático que “apresenta como objetivamente necessário àquilo que é 

econômica e ideologicamente oportuno” (Petersen, 2015 p. 32). Assim, os 

agrotóxicos passam a ser aceitos como um mal necessário, como se não houvesse 

alternativas como a da produção agroecológica. Segundo Petersen (2015), estas 

justificativas não se sustentam ainda, quando se correlacionam a expansão do 

consumo de agrotóxicos com o aumento no consumo de medicamentos. “Com a 

unificação das indústrias químicas em grandes corporações transnacionais, o ramo 

dos produtos que geram doenças, notadamente os agrotóxicos, articulou-se 

comercialmente ao ramo dos produtos que curam, os medicamentos” (Petersen, 

2015 p. 34). Enfim, existem lutas de resistência intensas contra o consumo de 

agrotóxicos e seus efeitos nas contaminações ambientais, na saúde, no meio 

ambiente e em termos econômicos, pela divisão interna no sujeito consumidor de 

agrotóxicos. 
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Finalmente a estratégia da desqualificação é uma forma de deslegitimar os 

críticos dos agrotóxicos pela atribuição genérica da alcunha de ‘ideológicos’, de 

contrários ao progresso técnico, econômico e social. Tudo isso amparado em uma 

rede de instituições cientificas e politicas, que financia e premia os pesquisadores e 

políticos comprometidos com os seus interesses. Para Petersen (2015), ocultar, 

justificar e desqualificar continua sendo a estratégia principal para impor o silêncio 

sobre os malefícios da contaminação pelos agrotóxicos. É neste sentido que o 

dossiê da Abrasco se coloca como importante meio para alimentar os debates e 

quebrar o silêncio em torno dos malefícios dos agrotóxicos. Ele indica as intensas 

disputas e conflitos em torno do consumo dos agrotóxicos no Brasil, como 

reveladores das relações de poder neste campo específico. Particularmente, 

representa uma clara tomada de posição da Abrasco na denúncia dos males 

causados pelos agrotóxicos à saúde humana e ao meio ambiente e a indicação da 

necessidade de se repensar o lugar da produção agroecológica no futuro da 

humanidade. 

Em contraponto a posição da Abrasco, a Embrapa (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária), em matéria publicada em 2009, sustenta que os 

agrotóxicos são uma tecnologia que permite o aumento da produção e da 

produtividade. Neste sentido, sentencia que “a utilização de agrotóxicos, de acordo 

com as recomendações técnicas, é uma prática segura para produtores, 

consumidores e para o meio ambiente. Assim, os riscos estão no mau uso destes 

produtos” (Embrapa, 2009, p.1). Nesta mesma linha de argumentação da Embrapa, 

consultando o site ‘google’ na internet, orientando a busca pelas palavras chave 

‘agrotóxicos, mitos e verdades’ é possível identificar diversos artigos e instituições 

que se posicionam a favor ou contra o uso dos agrotóxicos no País. São indicativos 

claros das disputas e conflitos que envolvem os usos e a circulação de agrotóxicos 

no Brasil, o que sugere a necessidade de estudos para entender os sujeitos 

específicos que resultam destas relações de poder. 

Enfim, desde 2008 o Brasil é o principal consumidor mundial de agrotóxicos. 

A área cultivada no Brasil corresponde a somente 4% de toda a área cultivada nos 

vinte maiores países agrícolas. No entanto, consome 20% de todos os agrotóxicos 

do mundo, sem considerar os volumes crescentes comercializados ilegalmente ou 

originários do contrabando. O Paraná é o terceiro estado maior consumidor de 
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agrotóxicos no País e o seu uso está presente em pelo menos 80% das 

propriedades rurais. Diversos agrotóxicos permitidos no Brasil são proibidos na 

Europa e EUA. Pelas fronteiras brasileiras é crescente o ingresso de agrotóxicos 

sem a certificação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ou mesmo 

proibidos no País. No meio urbano também são significativos os usos de 

agrotóxicos, tanto para a capina química, quanto no combate de diferentes parasitas 

e insetos e no uso veterinário, na maioria das vezes sem controle e fiscalização.  

Por outro lado, as relações entre a ocorrência de problemas de saúde na 

população e o uso de agrotóxicos vêm sendo fartamente evidenciadas em pesquisas 

científicas. A contaminação do trabalhador rural e do meio ambiente é cumulativa e 

de consequências imprevisíveis ao longo do tempo. As regiões de fronteiras estão 

mais expostas ao consumo e a circulação de agrotóxicos proibidos, uma vez que o 

contrabando é crescente e as legislações entre os países fronteiriços são distintas. A 

sua circulação pelo ar e pelas águas muitas vezes desconhece fronteiras nacionais. 

Este não é um fenômeno simples e isento de conflitos. As disputas e 

embates entre agentes sociais que defendem o uso de agrotóxicos e aqueles que 

sustentam a necessidade da sua substituição por uma agricultura agroecológica são 

crescentes. Estes são indicativos claros das relações de poder que se desenvolvem 

no campo do consumo de agrotóxicos, com potenciais ainda maiores em regiões de 

fronteiras. Isto nos leva a interrogar sobre as resultantes destas relações de poder.  

Neste contexto, nos interessa o entendimento das racionalidades que 

vigoram no campo de consumo de agrotóxicos e suas combinações especificas. 

Estas racionalidades produzem sujeitos específicos, pela combinação entre poderes 

e saberes. Vale lembrar que para Foucault (1995), todo poder está relacionado a um 

saber que o legitima, e todo saber tem uma pretensão de poder. Por outro lado, não 

há poder sem que exista liberdade e, portanto, resistência. No caso do campo do 

consumo de agrotóxicos, no qual vigora a experiência básica da contaminação, 

estas relações de poder não parecem tanto referidas a um poder de soberania, 

ligado ao controle de um espaço ou território, e mais a um poder disciplinar de 

controle dos comportamentos dos indivíduos usuários de agrotóxicos e 

principalmente de um biopoder, de controle do comportamento da população, no 

qual a questão da segurança da população é um objeto privilegiado de disputa e 

resistência.  
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SUJEITOS E RELAÇÕES DE PODER 

 

A centralidade conferida aos sujeitos consumidores envolvidos no universo 

de relações de poder no campo de consumo de agrotóxicos não significa que a sua 

experiência deva ser tomada como a origem do conhecimento no sentido empirista. 

O interesse na pesquisa coletiva que vem sendo realizada e que minimamente 

indicamos aqui não recai sobre o indivíduo como portador de experiências, mas 

sobre os sujeitos que resultam de relações de poder, que se constroem e 

reconstroem em determinado campo específico, com particularidades de tempo e 

lugar. 

 
 

Não são indivíduos que têm experiência, mas sim os sujeitos que são 
constituídos pela experiência. Experiência nesta definição torna-se, então, 
não a origem da nossa explanação, não a evidência legitimadora (porque 
vista ou sentida) que fundamenta o que é conhecido, mas sim o que 
procuramos explicar, sobre o que o conhecimento é apresentado. Pensar 
sobre a experiência deste modo é historicizá-la, bem como historicizar as 
identidades que ela produz (Scott, 1998, p. 304). 

 
 

Em nosso caso, isto significa reconhecer que as relações de poder travadas 

no campo do consumo de agrotóxicos em regiões de fronteiras, não conferem 

apenas experiência aos agentes e indivíduos implicados no consumo de 

agrotóxicos, mas que sujeitos distintos são constituídos por estas experiências. 

Revelar os processos de construção e as identidades e estratégias destes sujeitos 

forjados nestas relações torna-se um desafio importante. Sujeitos em processo de 

constituição e que travam relações de poder em um campo especifico em uma 

região de fronteira, em torno do consumo dos agrotóxicos. Eis o foco central de 

atenção deste trabalho. “Experiência, neste enfoque, não é a origem de nossa 

explicação, mas sim o que queremos explicar” (Scott, 1998, p. 325). 

Esta problemática remete para a importância da noção de agência na 

pesquisa sociológica atual (Penna, 2012, p. 192), mas também para as questões do 

sujeito e das relações de poder (Foucault, 1995). A noção de agência é importante 

por que “atribui ao ator individual a capacidade de processar a experiência social e 

de delinear formas de enfrentar a vida, mesmo sob as mais extremas formas de 

coerção” (Long & Van der Ploeg, 2001, p. 01). No caso do campo do consumo de 
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agrotóxicos, isto significa que mesmo em condições de limites e constrangimentos 

legais, sejam relativos às possibilidades de acesso a produtos contrabandeados ou 

de origem duvidosa, seja da aplicação de produtos não autorizados pela legislação, 

os diferentes sujeitos em questão podem processar suas experiências e encontrar 

margens de manobra para o desenvolvimento de ações que extrapolem estes limites 

e constrangimentos legais. E principalmente, se contrapor em lutas de resistência ao 

uso de agrotóxicos pelo desenvolvimento de uma agricultura agroecológica. 

Diferente do poder soberano, as relações de poder pressupõe a existência de 

liberdade e, assim, de resistência. 

Esta capacidade de resolver problemas e atuar sobre o fluxo dos fenômenos 

é desigual, embora todos os sujeitos “exercem um determinado tipo de poder, 

mesmo aqueles em posições de extrema subordinação” (Long e Van der Ploeg, 

2001, p. 01). Por este motivo a agência não se refere simplesmente as mudanças 

produzidas por um ator individual, mas principalmente aos deslocamentos que se 

efetivam através das relações sociais que, neste caso são relações de poder. 

Nestas relações de poder, os sujeitos se constroem em suas identidades e 

estratégias de distintas formas, tanto convergentes quanto divergentes. Por este 

motivo é que se torna crucial à pesquisa social identificar diferentes sujeitos 

resultantes destas relações e em presença nas relações de poder em questão, as 

condições de suas constituições, bem como suas identidades e estratégias. Por 

exemplo, sujeitos que definem estes produtos como ‘agrotóxicos’ e criticam os seus 

malefícios à saúde humana e ao meio ambiente, e sujeitos que definem estes 

mesmos produtos como ‘defensivos agrícolas’ e sustentam a necessidade e a 

segurança do seu uso em condições recomendadas, não contam com a mesma 

capacidade de resolver problemas e atuar sobre o fenômeno em questão. Trata-se 

da objetivação do sujeito naquilo que Foucault chama de “práticas divisoras”, pela 

qual o sujeito é dividido no seu interior e em relação aos outros. Como exemplos ele 

cita: o louco e o são; o doente e o sadio; os criminosos e os ‘bons meninos’ 

(Foucault, 1995, p. 231). Em nosso caso, estas práticas divisórias de objetivação do 

sujeito, o divide em ‘críticos do consumo de agrotóxicos’ e ‘defensores do consumo 

de defensivos agrícolas’. É este processo de divisão interna do sujeito que o 

objetiva. 
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É neste sentido que, apesar de reconhecer a centralidade das relações de 

poder, Foucault (1995, p. 232) insiste que não é o poder, mas o sujeito que constitui 

o seu tema geral de pesquisa. Isto por que o poder não existe como algo em si, mas 

somente como o poder exercido pelos sujeitos, de uns sobre outros, como um 

campo de possibilidades desiguais de ação dos sujeitos. Por isso a relação de 

poder, no seu exercício precisa ser observada como: 

 
 

Um conjunto de ações sobre ações possíveis; ele opera sobre o campo de 
possibilidade onde se inscreve o comportamento dos sujeitos ativos; ele 
incita, induz, desvia, facilita ou torna mais difícil, amplia ou limita, torna mais 
ou menos provável; no limite, ele coage ou impede absolutamente, mas é 
sempre uma maneira de agir sobre um ou vários sujeitos ativos, e o quanto 
eles agem ou são suscetíveis de agir. Uma ação sobre ações (Foucault, 
1995, p. 243). 

 
 

Contudo, não há relação de poder sem sujeitos com poder de agência, sem 

que os sujeitos possam se deslocar e, no limite, escapar. As relações de poder 

somente se exercem sobre sujeitos com certa margem de liberdade, “que têm diante 

de si um campo de possibilidade onde diversas condutas, diversas reações e 

diversos modos de comportamento podem acontecer” (Foucault, 1995, p. 244). O 

que é específico às relações de poder é que elas procuram atingir a conduta dos 

outros. “A ‘conduta’ é, ao mesmo tempo, o ato de ‘conduzir’ os outros (segundo 

mecanismos de coerção mais ou menos estritos) e a maneira de se comportar num 

campo mais ou menos aberto de possibilidades. O exercício do poder consiste em 

‘conduzir condutas’ e em ordenar a probabilidade” (Foucault, 1995, p. 244). E 

complementa: exercer o poder é governar, ou seja, estruturar o eventual campo de 

ação dos outros. É o caso dos agricultores que desenvolvem uma agricultura 

moderna, com altos índices de produção e de produtividade. Ainda que considerem 

o farto consumo de agrotóxicos um “mal necessário”, eles dispõem de certa margem 

de liberdade para o desenvolvimento de uma agricultura agroecológica. Mesmo que 

suas margens de liberdade neste contexto sejam limitadas, existe certo campo de 

possibilidades para condutas diversas na produção agrícola. 

Por este motivo, as relações de poder devem ser analisadas a partir dos 

sujeitos (não das instituições ou do Estado), que exercem o poder como forma de 

estruturar o campo de ação possível dos outros. Este esforço de pesquisa não deve 

recair genericamente sobre a sociedade ou a cultura. Em nosso caso, o campo do 
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consumo de agrotóxicos se refere a uma experiência fundamental, a qual se associa 

uma racionalidade específica a ser esclarecida. Assim, o entendimento da dinâmica 

especifica deste campo em regiões de fronteira, depende da explicitação dos 

processos de construção de diferentes sujeitos, com racionalidades específicas, com 

identidades e estratégias distintas, que resultam de complexas relações de poder de 

uns sobre os outros. É este sujeito consumidor de agrotóxicos, dividido internamente 

pelas praticas divisoras, que resultam das relações de poder no campo de consumo 

de agrotóxicos nas regiões das fronteiras brasileiras que precisam ser entendidos e 

explicados. 

Para prosseguir no entendimento destas relações de poder, Foucault sugere 

ainda uma forma de proceder que é mais empírica e que implica em relações 

estreitas entre teoria e prática. 

 
 

Ela consiste em usar as formas de resistência contra as diferentes formas 
de poder como um ponto de partida. Para usar uma outra metáfora, ela 
consiste em usar esta resistência como um catalisador químico de modo a 
esclarecer as relações de poder, localizar sua posição, descobrir seu ponto 
de aplicação e os métodos utilizados. Mais do que analisar o poder do ponto 
de vista da sua racionalidade interna, ela consiste em analisar as relações 
de poder através do antagonismo das estratégias (Foucault, 1995, p. 234). 

 
 

Em nosso caso, as relações de poder no campo do consumo de agrotóxicos 

são entendidas a partir das formas de resistência ao consumo destes pesticidas. 

Desta forma, usamos estas formas de resistência como ponto de partida analítico a 

fim de compreender o que são as relações de poder neste campo específico, 

valorizando a investigação das formas de resistência e as tentativas de dissociar 

estas relações. Assim, para entender melhor o que significa em nossa sociedade a 

experiência básica da contaminação por agrotóxicos, nos propomos a pesquisar o 

que ocorre no campo contrário, caracterizado pela presença da agroecologia, da não 

contaminação e da resistência ao consumo de agrotóxicos.  

Portanto, como os sujeitos são resultantes destas relações de poder, eles 

não são o ponto de partida da análise. O ponto de partida são as lutas de resistência 

e as tentativas de dissociar as relações de poder neste campo específico, em torno 

do consumo de agrotóxicos em regiões de fronteira. Quais são os sujeitos e as 

práticas divisórias de objetivação resultantes destas relações de poder? De maneira 

geral, pelo menos dois sujeitos (ou um sujeito dividido pelas práticas divisórias) têm 
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emergido ou resultado destas relações de poder: um sujeito consumidor de 

agrotóxicos que desenvolve estratégias que defendem uma agricultura baseada no 

consumo intensivo de ‘defensivos agrícolas’, e um sujeito consumidor de agrotóxicos 

que desenvolve lutas de resistência a este consumo e defende uma agricultura 

agroecológica, livre dos ‘agrotóxicos’. Quais suas racionalidades específicas, 

identidades, estratégias, concepções de risco e liberdade ética? Como este sujeito 

dividido se contrapõe no desenvolvimento de estratégias, de um lado para o 

exercício de relações de poder e de outro para a resistência a esta sujeição? 

Partir das formas de resistência a estas relações de poder é fundamental 

ainda, por que são estas formas de poder que fazem dos indivíduos ‘sujeitos’. “Há 

dois significados para a palavra sujeito: sujeito a alguém pelo controle e 

dependência, e preso à sua própria identidade por uma consciência ou 

autoconhecimento. Ambos sugerem uma forma de poder que subjuga e torna sujeito 

a.” (Foucault, 1995, p. 235) Por isso estas lutas de resistência ao consumo de 

agrotóxicos não são lutas contra uma instituição em especifico, mas prioritariamente 

uma forma de atacar “uma técnica, uma forma de poder”. São mecanismos de 

sujeição, em relação aos quais se desenvolvem lutas de resistência a esta sujeição. 

Sujeição que produz o sujeito consumidor de agrotóxicos, seja como aplicador 

destes produtos, seja como consumidor de alimentos ou água contaminados com 

resíduos dos mesmos ou ainda como um membro de comunidade exposto a um 

ecossistema contaminado. Em todas estas situações trata-se de um sujeito 

consumidor de agrotóxicos. Trata-se de um processo de sujeição que constitui o 

sujeito consumidor de agrotóxicos.  

Em relação a estas lutas de resistência, não basta defini-las apenas como 

lutas antiautoritárias. Por isso Foucault alerta que é preciso definir o que estas lutas 

têm em comum, em termos de suas características básicas, a saber: 1. “São lutas 

transversais”: as lutas de resistência ao consumo de agrotóxicos não são limitadas a 

um país e nem confinadas a uma forma política e econômica particular de governo. 

2. “O objetivo destas lutas são os efeitos de poder enquanto tal”: a luta contra o 

consumo de agrotóxicos é contra um poder de sujeição, que se exerce sem controle, 

sobre os corpos das pessoas, sua saúde, sua vida, sua morte. 3. São lutas que 

atacam o inimigo imediato, contra as instancias de poder que lhes são mais 

próximas, aquelas que exercem sua ação sobre os indivíduos. 4. “São lutas que 
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questionam o estatuto do indivíduo: por um lado, afirmam o direito de ser diferente 

(...). Por outro lado, atacam tudo aquilo que separa o indivíduo, que quebra a sua 

relação com os outros, fragmenta a vida comunitária, força o individuo a se voltar 

contra si mesmo e o liga a sua própria identidade de um modo coercitivo”. (Foucault, 

1995, p. 234-235). No caso das lutas de resistência ao consumo de agrotóxicos, 

estas características afloram claramente. 5. “São uma oposição aos efeitos do poder 

relacionados aos saber, a competência e à qualificação”: as lutas contra o consumo 

de agrotóxicos são contra os privilégios do saber, pela maneira que o saber circula e 

funciona, e suas relações com o poder. Mas também contra o segredo, à 

deformação e às representações mistificadoras impostas às pessoas sobre os 

malefícios da contaminação pelos agrotóxicos. 6. São lutas que giram em torno da 

questão: quem somos nós? Elas são uma recusa a estas abstrações que ignoram 

quem somos individualmente como sujeitos em um campo específico, mas também, 

uma recusa à investigação científica ou administrativa que determina quem somos. 

Como pode se depreender dos detalhamentos acima, estes diferentes polos 

divisores do sujeito não podem ser o ponto de partida analítico na medida em que 

precisam ser explicados enquanto resultantes deste intrincado conjunto de relações 

de poder. Logo, torna-se urgente uma agenda que nos permita refletir sobre os 

processos de sujeição relacionados ao consumo de agrotóxicos. Assim, 

perguntamos: quem são os sujeitos resultantes das relações de poder existentes 

nestes processos? O que define as suas identidades específicas? Como são 

produzidas suas subjetivação e objetivação? Quais estratégias de legitimação estão 

associadas a estes sujeitos específicos? Como estes sujeitos são relacionados às 

noções de risco e de segurança? Como é concebida a liberdade ética destes 

sujeitos? Enfim, quais são as especificidades dos sujeitos resultantes das relações 

de poder no campo do consumo de agrotóxicos nas regiões de fronteiras? 
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A FRONTEIRA BRASILEIRA NA PROTEÇÃO DOS REFUGIADOS 

VENEZUELANOS 

 
Fernanda Cláudia Araújo da Silva143 

Diego Jeferson Fernandes Marques144 
INTRODUÇÃO 

 

A crise político-econômica da Venezuela ocasionou a travessia da fronteira 

para o Brasil de mais de 30.000 (trinta mil) venezuelanos em busca de melhores 

condições. Em razão desse tráfico de pessoas, o governo estadual de Roraima criou 

o Centro de Referência do Imigrante, com o propósito de receber venezuelanos em 

situação de vulnerabilidade. Porém, no ensejo, foram separados os venezuelanos 

indígenas dos não indígenas. 

A migração que tem ocorrido é massiva e desordenada, causando problemas 

sociais e administrativos na cidade de Pacaraima145 (fica a 220 km da capital), como 

também na capital Boa Vista.  

Essa crise migratória necessita ser minimizada, tanto que já houve a intervenção 

da Polícia Federal na fronteira e vários pedidos de ajuda com intervenção do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados – ACNUR. 

Ao mesmo tempo em que o Estado enfrenta problemas sociais gerados pela 

movimentação de pessoas, a novel legislação nacional (Lei nº 13.445/2017) traz um 

outro contexto de recebimento de refugiados e asilados com uma proposta humanitária.  

Nesse sentido, o trabalho é baseado em livros, reportagens e legislações sobre 

a matéria, como sob um estudo de confronto de natureza dessas pessoas se refugiados 

ou simples migrantes econômicos. 

Talvez, no caso venezuelano, a situação pondera-se mais como sendo 

migrantes econômicos do que propriamente refugiados. Porém, a matéria necessita ser 

analisada levando-se em consideração a subsunção do fato de trânsito de venezuelanos 

sob a luz da legislação brasileira acerca da nova lei de migração e a legislação de 

refugiados.  

                                                 
143 Mestre em Direito pela UFC e Doutoranda pela Universidade de Lisboa, UFC, 
f.c.araujo@hotmail.com e f.c.araujo1969@gmail.com  
144 Aluno do Curso de Direito da Universidade Federal do Ceará, UFC, diegofdufc@gmail.com 
145 A cidade da Venezuela é Santa Elena de Uairén.  
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Dessa forma, procura-se identificar a crise da Venezuela que repercutiu no 

trânsito de pessoas. Em seguida, a análise da fronteira brasileira no recebimento de 

venezuelanos e por último, a identificação de tratamento legal dos venezuelanos se 

migrantes econômicos ou refugiados. 

 

A CRISE VENEZUELANA E A REPERCUSSÃO NO TRÂNSITO DE PESSOAS  

 

A crise econômica da Venezuela elevou a inflação acima de 600% fazendo 

com que a população sofresse com a falta de produtos básicos de subsistência, 

higiene pessoal, abastecimento de água e energia.  

Em fevereiro de 2016, a própria Venezuela declarou, por seu Parlamento, a 

crise humanitária nacional por falta de alimentos (falta de segurança alimentar), e 

pediu auxílio à FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura) e ao UNICEF (Fundo das Nações Unidas parta o Infância) para envio de 

ajuda aos seus 30 milhões de habitantes.  

Na época o pedido foi aprovado por maioria dos parlamentares146. Na época 

o Banco Central Venezuelano acrescentou também "suplantar os números de 

escassez de alimentos com alguns acúmulos colocando-o no alarmante valor global 

de 87%" (AGENCIA EFE, 2016). Além da fragilidade alimentar do país o parlamento 

também solicitou um calendário de pagamento de dívidas a fornecedores 

estrangeiros. 

Por todas as referências sócio-políticas a Venezuela tem findado em 

grandes problemas sociais e como dizem Gomes, Winter e Rossi (2015, p. 6): “No 

caso da República Bolivariana da Venezuela, verificam-se que as políticas adotadas 

dentro do chamado novo socialismo do Século XXI, parecem estar perdendo eco em 

virtude da falta de produtos básicos e de primeira necessidade”.  

Dessa forma, desde o ano de 2016, os venezuelanos têm cruzado a fronteira 

brasileira, por Roraima (via Pacaraima), em busca de melhores condições de vida, 

como comida, remédios e emprego e principalmente requerido refúgio.  

 

                                                 
146 Rejeitado pela minoria que segue Nicolás Maduro. 
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Fonte: Wikipédia147 

 
 

Segundo reportagem do G1148, com base em dados divulgados pela Polícia 

Federal em Roraima, “a maioria dos venezuelanos que migram para Roraima são de 

Caracas, capital do país. Mais de 58% são homens e jovens entre 22 e 25 anos. A maior 

parte deles são estudantes (17,93%), seguidos por economistas (7,83%), engenheiros 

(6,21%) e médicos (4,83%)”. 

Como a busca é por emprego, o Ministério do Trabalho em Roraima (MTE-RR) 

registrou um recorde na quantidade de emissão de carteiras de trabalho (CTPS) aos 

imigrantes venezuelanos. 

 

A FRONTEIRA BRASILEIRA NO RECEBIMENTO DE REFUGIADOS – SAÚDE 

PÚBLICA – A PRINCIPAL FRAGILIDADE  

 

                                                 
147 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/BR-174. Acesso em: 29 de janeiro de 2018. 
148 Disponível em: https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/abrigo-para-venezuelanos-comeca-a-
funcionar-na-fronteira-de-roraima.ghtml. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/BR-174
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/abrigo-para-venezuelanos-comeca-a-funcionar-na-fronteira-de-roraima.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/abrigo-para-venezuelanos-comeca-a-funcionar-na-fronteira-de-roraima.ghtml
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Roraima é o estado da federação mais setentrional do Brasil149 fazendo ao 

norte limite com a Venezuela, de forma que, geograficamente, o Estado seria o mais 

cessível aos venezuelanos. O trânsito incluiu os índios Warao150 e os não índios, 

tanto que foram construídos abrigos provisórios em Pacaraima para abrigar esses 

indígenas oriundos do Delta do Orinoco que se encontravam nas suas cidade sem 

condições, e com fome, e na sua maioria com problemas de saúde. Alguns tiveram 

que retornar à Venezuela151 e outros foram abrigados nesses galpões. 

A colocação em galpões foi uma solução dada pela municipalidade, 

retirando das ruas os venezuelanos, mas essa não foi a solução diante de uma 

gama de problemas sociais gerados, além do aumento das demandas sociais como 

saúde, educação, moradia, segurança.  

Por isso, no final de 2016, Roraima decretou Estado de Emergência na 

saúde diante da demanda nos hospitais públicos, e do aumento de mais de 300% 

nos atendimentos médicos, registro de doenças infecciosas, malária (dos 2.517 

casos, 1.947 são venezuelanos), Leishmaniose Tegumentar Americana (somente 

nos imigrantes), além do registro de pessoas infectadas pelo vírus HIV somente em 

venezuelanos152. 

A crise de demanda na saúde dos municípios de Pacaraima e Boa Vista 

decorreram em razão da ausência de infraestrutura para o atendimento, já que a 

municipalização da saúde (segundo a diretriz constitucional) e a manutenção dos 

custos pelas localidades, uma vez que a imposição do recebimento de tais 

imigrantes é oriunda de uma postura do Estado brasileiro. 

Além disso, os indicadores do município de Pacaraima são muito baixos e 

não tem como manter um aumento migratório intenso: 

 
 
 

                                                 
149 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Roraima. Acesso em 29 de janeiro de 2018. 
150 A expressão significa “povo do barco” e se refere a uma tribo indígeo norte das Guianas 
Ocidentais e na Venezuela. Também são chamados de Warao, Waroa, Guarauno e Warrau. 
151 Nessa situação a devolução às autoridades venezuelanas ocorreu por falta de documentos dos 
indígena, o que não seria mais possível diante da nova lei migratória a qual determina a regularização 
documental dos migrantes. Sendo assim, tais devoluções não podem mais ocorrer diante da Lei nº 
13.445/2017. 
152 Reportagem do acrítica. Disponível em: 
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/governo-de-roraima-decreta-emergencia-com-
aumento-de-fluxo-de-venezuelanos. Acesso em: 29 de janeiro de 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Roraima
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/governo-de-roraima-decreta-emergencia-com-aumento-de-fluxo-de-venezuelanos
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/governo-de-roraima-decreta-emergencia-com-aumento-de-fluxo-de-venezuelanos
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Indicadores 

IDH-M  0,650 (RR: 4º) – médio PNUD/2010[4] 

PIB  R$ 88 186,373 mil IBGE/2008[5] 

PIB per capita  R$ 9 777,84 IBGE/2008[5] 

        Fonte: Wikipedia 

 
 

Assim, além da baixa capacidade financeira do município, a 

responsabilidade deve ser compartilhada entre Estado e União para suportar esse 

fluxo migratório. 

 

OS VENEZUELANOS DEVEM SER TRATADOS COMO REFUGIADOS? 

CONDIÇÕES A SEREM ANALISADAS 

 

A crise é real e o constante trânsito de venezuelanos para o Brasil também, 

o que traz a discussão sobre os venezuelanos é se podem ser tratados como 

refugiados ou como migrante econômico. 

O certo é que em 2016, foram solicitados ao Brasil aproximadamente 10.000 

pedidos de refúgio, de 82 nacionalidades com um aumento em 30% relacionado aos 

venezuelanos se comparado ao ano de 2015153. Com esse montante de novas 

pessoas nos municípios de Pacaraima e Boa Vista, os governos estaduais e 

municipais informaram que cerca de 30 mil venezuelanos passaram a ocupar 

Roraima causando-lhe problemas sociais154. 

A questão jurídica de localização geográfica dos dois países estabelece-se 

numa regulamentação fronteiriça e de localização econômica, pois se trata de 

países contíguos e localizados no Mercosul, de forma a aplicar normativos 

                                                 
153 “Até o final de 2016, o Brasil reconheceu um total de 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. 

Desses, 8.522 foram reconhecidos por vias tradicionais de elegibilidade, 713 chegaram ao Brasil por 
meio de reassentamento e a 317 foram estendidos os efeitos da condição de refugiado de algum 
familiar. 
Os países com maior número de refugiados reconhecidos no Brasil em 2016 foram Síria (326), 
República Democrática do Congo (189), Paquistão (98), Palestina (57) e Angola (26). 
Apesar da diminuição no número de solicitações de refúgio no ano passado, houve um aumento 
expressivo de solicitações de venezuelanos (307%) em relação a 2015. De acordo com o relatório, 
apenas no ano passado, 3.375 venezuelanos solicitaram refúgio no Brasil, cerca de 33% das 
solicitações registradas no país naquele ano. Em 2015 foram contabilizados 829 pedidos de refúgio 
de nacionais venezuelanos” (CONARE, 2016). 
154 Tanto que decretou situação de emergência na saúde por não suportar o número de atendimento 
nos hospitais, postos e UPAs das cidades. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Roraima_por_IDH
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto#PIB_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
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específicos, como a Resolução Normativa nº 126/2017 (BRASIL, 2017), do CNIg 

(Conselho Nacional de Imigração), independentemente de sua situação, se migrante 

ou refugiado, e de forma específica, o fluxo de pessoas no norte do país155, 

concedendo assim, o direito de obtenção de residência temporária, desde que 

efetue o pagamento das taxas de registro156 e emissão do  RNE (Registro Nacional 

do Estrangeiro).  

A norma administrativa mencionada ante à nova lei migratória deve ser 

interpretada de forma mais benéfica, classificando a situação dos venezuelanos, 

como hipótese de vulnerabilidade e ainda podendo ser minimizada a exigência 

documental, com o faz a Lei nº 13.445/2017, bem como a aplicação da isenção de 

taxas e emolumentos. E no dizer de Jéssica Angioletti: “Neste cenário, é pertinente 

atentar que o texto da RN Nº 126/2017 já antecipa o direcionamento adotado pelo 

Estado brasileiro no julgamento da plausibilidade das solicitações de refúgio 

advindas dos venezuelanos” (ANGIOLETTI, 2017, p. 59), e agora muito mais, com a 

consideração da vulnerabilidade financeira prevista na novel lei migratória. 

No entanto, se considerar o venezuelano como refugiado, o retorno à cidade 

de origem (país de origem, mas como está a falar de cidades que pertencem a 

países vizinhos) prejudicará a solicitação de refúgio, como determina a Lei nº 

9.474/1997 (e compatível com a Convenção das Nações Unidas relativa aos 

Refugiados de 1951), ocasionando a perda e/ou a cessação da condição de 

refugiado. Assim, estabelece a lei: 

 
 

Art. 38. Cessará a condição de refugiado nas hipóteses em que o 
estrangeiro:  
[...]  
IV - estabelecer-se novamente, de maneira voluntária, no país que 
abandonou ou fora do qual permaneceu por medo de ser perseguido;  

                                                 
155 A RI nº 126/2017 em suas considerações estabelece que:  
“Considerando os objetivos que inspiraram o Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados 
Partes do MERCOSUL e Países Associados, no sentido de aprofundar o processo de integração, 
implementar política de livre circulação e promover a regularização migratória dos nacionais da 
região, 
Considerando os compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito internacional, no sentido de 
estabelecer políticas migratórias que garantam o respeito integral aos direitos humanos dos 
migrantes e seu pleno acesso à justiça, à educação e à saúde, 
Considerando o fluxo migratório a unidades da Federação, sobretudo na região Norte, de 
estrangeiros nacionais de países fronteiriços que ainda não são parte do referido Acordo de 
Residência, que se encontram em situação migratória irregular no Brasil e aos quais não se aplica o 
instituto do refúgio para permanecer no país” 
156 Caso seja identificado como refugiado, a solicitação é gratuita. 
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[...]  
Art. 39. Implicará perda da condição de refugiado:  
[...]  
IV - a saída do território nacional sem prévia autorização do Governo 
brasileiro.  
Parágrafo único. Os refugiados que perderem essa condição com 
fundamento nos incisos I e IV deste artigo serão enquadrados no regime 
geral de permanência de estrangeiros no território nacional, e os que a 
perderem com fundamento nos incisos II e III estarão sujeitos às medidas 
compulsórias previstas na Lei nº 6.815157, de 19 de agosto de 1980. 
(BRASIL, 1997)  

 

 

Talvez isso signifique que o refúgio não seja a solução para os 

venezuelanos que se encontram em situação de fronteira, uma vez que durante a 

solicitação, não podem retornar ao país, sob pena de perder o status de refugiado e 

o consequente indeferimento do pedido de refúgio. 

Ou ainda, se tiverem pedido o refúgio, podem se utilizar do Art. 2º, da RN Nº 

126/2017, a  qual permite a utilização desse regulamento em substituição ao pedido 

de refúgio:  

 
 

Art. 2º O estrangeiro que pretenda se beneficiar da presente Resolução 
Normativa e tenha solicitado refúgio no Brasil deverá apresentar às 
unidades da Polícia Federal declaração de preferência de regularização de 
estada, indicando como fundamento de seu pedido esta Resolução 
Normativa. 
 
Parágrafo único. A declaração de preferência será encaminhada ao Comitê 
Nacional para Refugiados (CONARE) para as providências administrativas 
a seu encargo. 

 

 

A grande questão que se coloca é que a utilização dessas normas deve 

decorrer de uma exposição para o próprio venezuelano a fim de que regularize a sua 

situação no território nacional. No entanto, aquelas pessoas que procuram refúgio no 

Brasil estão em situação delicada, tanto que superlotaram o sistema de saúde da 

região de Pacaraima. 

Mesmo que se enquadre na situação de refugiado, só terão direito à 

permanência definitiva quando atendidos os requisitos da RN nº 91/2010158, a qual 

determina o prazo de residência no Brasil há pelo menos quatro anos, na condição 

                                                 
157 Essa lei foi revogada pela Lei nº 13.445/2017. 
158 Essa resolução alterou a Resolução Normativa nº 6, de 21 de agosto de 1997. 
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de refugiado ou asilado; ser profissional qualificado e contratado por instituição 

instalada no país, ouvido o Ministério do Trabalho;  ser profissional de capacitação 

reconhecida por órgão da área pertinente; estar estabelecido com negócio resultante 

de investimento de capital próprio, que satisfaça os objetivos de Resolução 

Normativa do Conselho Nacional de Imigração relativos à concessão de visto a 

investidor estrangeiro. 

As duas resoluções acima mencionadas demonstram que o refugiado para 

conseguir a permanência deve ficar no Brasil e preencher os requisitos exigidos, 

pelo menos, por quatro anos na condição de refugiado. 

Parece, salvo melhor juízo, a partir dessa análise normativa que a situação 

jurídica dos venezuelanos na zona de fronteira (Roraima) enquadra-se na situação 

de residente temporário fronteiriço159 e não na situação de refugiado, e nem 

necessitaria de qualquer prazo para sua permanência via Acordo de Residência do 

Mercosul, desde que pagas as taxas.  

Porém, calha a assertiva da Lei nº 13.445/2017 a qual traz como princípios 

embasadores a não criminalização da migração, a regularização documental, 

acolhida humanitária, benefícios sociais concedidos aos migrantes160 (de qualquer 

espécie), bem como a concessão de visto temporário por razões de acolhida 

humanitária, uma vez que a Venezuela claramente se enquadra na hipótese de 

grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário. 

Com a concessão desse visto temporário aos venezuelanos, facilitaria a 

circulação deles naquela zona de fronteira. Nesse sentido, os Arts. 23 e 24, da Lei nº 

13.445/2017 estabelecem que: 

 
 

Art. 23.  A fim de facilitar a sua livre circulação, poderá ser concedida ao 
residente fronteiriço, mediante requerimento, autorização para a realização 
de atos da vida civil. 
Parágrafo único. Condições específicas poderão ser estabelecidas em 
regulamento ou tratado. 
 
Art. 24.  A autorização referida no caput do art. 23 indicará o Município 
fronteiriço no qual o residente estará autorizado a exercer os direitos a ele 
atribuídos por esta Lei. 

                                                 
159 Segundo o Art. 1º, do § 1º, inciso IV estabelece que: “residente fronteiriço: pessoa nacional de país 
limítrofe ou apátrida que conserva a sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho” 
160 Art. 3º, da Lei nº 13.445/2017. 
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§ 1o - O residente fronteiriço detentor da autorização gozará das garantias e 
dos direitos assegurados pelo regime geral de migração desta Lei, conforme 
especificado em regulamento. 
§ 2o - O espaço geográfico de abrangência e de validade da autorização 
será especificado no documento de residente fronteiriço. 

 
 

A justificativa da concessão desse visto para os fronteiriços é apenas a 

acolhida humanitária (Art. 30, inciso I, alínea c, da Lei nº 13.445/2017), sem a 

exigência de outros critérios albergando-se a busca pela regularização documental. 

No entanto, a aceitação territorial do Estado e Municípios envolvidos gera 

um ônus orçamental e social os quais merecem ser revistos pelo Estado brasileiro 

para que se possa cumprir a estratégia de proteção aos migrantes em território 

nacional sejam venezuelanos ou não. Porém, não quer cobrir os efeitos negativos do 

recebimento de refugiados em um município que já tem seus ônus e encargos por si 

só, quanto mais quando do recebimento de pessoas em um fluxo contínuo e 

crescente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, em face do exposto, estima-se que os venezuelanos que migraram 

e migram ao Brasil têm uma particularidade distinta de situações econômico-sociais 

já identificada em outros fluxos migratórios e que se identificam na hipótese da 

migração de fronteiriços e não de refugiados, o que não lhes tira o direito de 

requerer refúgio segundo a legislação vigente. 

Quanto ao problema socioeconômico gerado aos municípios recebedores 

desse fluxo migratório, deve ser compartilhado financeiramente com Roraima e com 

a própria União Federal, além da ajuda de organismos internacionais como o 

ACNUR, pois somente a construção de um centro de recebimento de venezuelanos 

não atende a real demanda existente. 
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O PAPEL DA CASA DO MIGRANTE NO ACOLHIMENTO A HAITIANOS RECÉM-

CHEGADOS EM FOZ DO IGUAÇU - PR161 

 
Fátima Regina Cividini162 

Valdir Gregory163 
 
INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste artigo é analisar e descrever o papel da Casa do Migrante 

no acolhimento dos imigrantes haitianos recém-chegados em Foz do Iguaçu. Como 

objetivos específicos, pretende-se: narrar a dinâmica da Casa do Migrante no 

atendimento aos imigrantes e identificar as principais necessidades dos haitianos 

que procuraram atendimento na Casa do Migrante. 

No dia 12 de janeiro de 2010, um terremoto de magnitude 7.0 na escala 

Richter devastou Porto Príncipe e arredores, deixando mais de 300 mil mortos, 

milhares de feridos e amputados, e destruindo de forma inédita a já frágil 

infraestrutura haitiana, completamente despreparada para esse tipo de desastre. 

(VAZ, 2015). 

A imagem do Brasil diante dos olhos haitianos é povoada de elementos 

distintos, mas que carregam um traço comum de esperança, segundo Gombata 

(2014). Enquanto alguns pensam no Brasil como o país do futebol – a maior parte 

dos haitianos torceu pela seleção brasileira na Copa do Mundo –, outros enxergam 

no vizinho regional a chance de realizar sonhos e poder ajudar aqueles que ficam no 

país castigado pelo desemprego. 

Ao chegar ao Brasil, os imigrantes necessitavam do apoio das instituições 

brasileiras para que pudessem se manter na cidade até a legalização de sua 

permanência. Enquanto eles não recebessem o protocolo de solicitação de refúgio, 

não poderiam deixar as cidades fronteiriças em direção a outros municípios 

brasileiros e não conseguiriam exercer nenhuma atividade remunerada, pois a 

                                                 
161 Este artigo é parte do segundo capítulo da dissertação com o título: “Migrantes Haitianos no Brasil 
(2010-2017): tensões e fronteiras”. 
162 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Sociedade, Culturas e Fronteiras. 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Campus Foz do Iguaçu. ORCID 0000-
0003-4129-7915. Contato: cividinifatima@hotmail.com.  
163 Pesquisador na área de migrações. Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF). Docente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Sociedade, Culturas e Fronteiras 
– Nível Mestrado e Doutorado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). 
Contato: valdirmacgregory@gmail.com. 
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Carteira de Trabalho somente seria emitida com o protocolo de solicitação de 

refúgio. 

Os imigrantes, muitas vezes, chegavam às fronteiras brasileiras no fim de 

suas forças financeiras e necessitavam de auxílio com abrigo e alimento. Assim, 

justifica-se a necessidade de o imigrante ter um suporte para permanecer no local 

até a liberação do protocolo de refúgio.  

Justifica-se este trabalho pela necessidade de mostrar para a comunidade 

que vive na região da Tríplice Fronteira o histórico da imigração haitiana de forma a 

trazer uma visão mais consciente da necessidade de auxílio aos que escolhem o 

Brasil como destino, a existência de estabelecimentos que atuam no acolhimento e 

atendimento aos haitianos recém-chegados no Brasil e a importância da Casa do 

Migrante de Foz do Iguaçu através do seu histórico, suas funções, competências e 

responsabilidades.  

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é de caráter qualitativa descritiva, baseando-se na premissa 

de Dyniewicz (2009), que expressa que o conhecimento sobre as pessoas só é 

possível a partir da descrição da experiência humana como ela é vivida e como é 

definida pelos seus próprios autores, com abordagem fenomenológica, que descreve 

os fenômenos vivenciados pela consciência tão livre quando possível de 

pressupostos.  

A pesquisa foi realizada entre março e novembro de 2017, através de duas 

visitas pré-agendadas na Casa do Migrante. A coleta dos dados se deu através de 

entrevista semiestruturada com questões abertas à Irmã Terezinha Mezzalira – 

responsável pela Casa do Migrante, em seu local de trabalho. A entrevista 

semiestruturada, para Dyniewicz (2009), parte de uma ideia central e uma ordem 

lógica de pensamento, entretanto, não é aplicada rigidamente, permitindo que o 

entrevistador faça adaptações necessárias conforme o andamento da entrevista. 

Mediante autorização verbal, a entrevista foi gravada para transcrições 

posteriores. Também foram autorizadas, de maneira verbal, fotos da sala de 

atendimento e área externa. Foi utilizado também um diário de campo, para 

anotações pertinentes ao estudo.  
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A análise dos dados extraídos da entrevista se deu em três etapas: após a 

entrevista, os dados foram transcritos; realizado recortes nas falas de acordo com o 

tema abordado e a transformação destas unidades em categorias de estudo, 

apresentados nos resultados e discussão dos dados. Os dados foram divididos em 

três categorias: a) a estrutura de atendimento da Casa do Migrante; b) o papel da 

Casa do Migrante no atendimento dos haitianos e c) as necessidades dos haitianos 

que procuraram o atendimento no local. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS DA IMIGRAÇÃO HAITIANA NO BRASIL 

 

O Haiti vem de um processo de instabilidade política desde a sua 

independência, causando uma grande fragilidade política, econômica e social no 

país, não conseguindo criar mecanismos de planejamento e prevenção de 

desastres. Sendo assim, os desastres naturais causam maiores desastres, se 

comparados a outros países próximos geograficamente, como por exemplo, nos 

Estados Unidos. 

No Brasil, a imigração haitiana se tornou notória a partir de 2010, quando um 

terremoto na capital do Haiti, Porto Príncipe. O desastre, para Mamed e Lima (2016) 

deixou mais de 300 mil mortos, aproximadamente 1,5 milhão de desabrigados e uma 

grave epidemia de cólera. Antes do terremoto, o país vinha abalado de três 

tempestades tropicais – 2004, 2007 e 2008 – e de do furacão Dennis em 2005. A 

reportagem do G1 do dia 13 de outubro de 2016 aponta que as catástrofes naturais 

já causaram a morte de 229.669 haitianos até 2016. 

O Brasil não era considerado um destino para os haitianos, entretanto, a 

proximidade da população com as Tropas de Paz da ONU, a Missão das Nações 

Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH) e o crescimento econômico no 

Brasil tornaram o país um destino atrativo para os imigrantes encontrarem emprego 

e ajudarem os familiares que ficaram no Haiti. Magalhães e Baeninger (2016) 

apresentam que outro motivo para a escolha do Brasil como roteiro se dá pela 

elevação das seletividades migratórias dos destinos habituais dos haitianos, como 

Estados Unidos e França. 

Aos haitianos, para entrarem no Brasil, lhes era exigido o visto, que poderia 

ser emitido em Porto Príncipe, onde existe a embaixada brasileira. Entretanto, havia 
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haitianos que se arriscavam a entrar no país sem o visto, através de coiotes que 

cobravam entre U$4 a U$6mil. Já no Brasil, os haitianos entravam com o pedido de 

refúgio na Polícia Federal.  

Durante o percurso por via terrestre, os haitianos se viam vulneráveis à ação 

dos coiotes, muitas vezes relatada violência, abandono, extorsões por parte de 

autoridades fronteiriças, violência sexual e até casos de imigrantes que morreram 

durante o percurso. 

O Brasil se viu diante da chegada massiva de haitianos, e como é signatário 

da Convenção de 1951, não poderia simplesmente deportá-los – como é comum em 

outros países -, precisando pensar em um meio de não criminalizar a imigração, 

entretanto, os haitianos não entravam nos requisitos para serem considerados 

refugiados. 

O Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e o Comitê Nacional para 

Refugiados (CONARE), por entenderem que os haitianos não entravam nos 

requisitos para serem considerados refugiados, mas que necessitavam de alguma 

solução para a situação, decidiram emitir vistos humanitários, que permitiam o 

imigrante ter CPF e carteira de trabalho. 

O termo “visto humanitário” foi mencionado pela primeira vez através da 

Resolução CNIg nº97/2012, concedendo ao nacional do Haiti um visto temporário 

por até cinco anos. Em 2017 o visto humanitário foi incluído na Lei nº 13.445/17 na 

categoria de visto temporário por acolhida humanitária, englobando não somente os 

temos do refugiado clássico – temor de perseguição por raça, credo, religião, cor, 

nacionalidade ou opiniões políticas – mas também desastres naturais e ambientais, 

como foi o caso do terremoto em 2010. 

Moraes, Andrade e Matos (2013) explicam que a emissão de vistos 

humanitários foi a forma que o CONARE e o CNIg encontraram para solucionar esta 

questão, legalizando o haitiano e não o deixando vulnerável. Essa é uma decisão 

histórica e permite que os imigrantes possam trabalhar e estudar no Brasil, e a 

imigração haitiana teve papel de destaque no surgimento desta categoria de visto 

temporário. Além dessas medidas, o CONARE outorgou um protocolo que lhes 

permite obter o CPF e a Carteira de Trabalho. 

Entretanto, até que o protocolo de solicitação de refúgio e os documentos 

para que os imigrantes possam transitar pelo Brasil saíssem, eles deveriam 
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permanecer nas cidades fronteiriças e não podendo exercer atividade remunerada. 

Desta maneira, entidades religiosas, ONGs e sociedade civil se viu na necessidade 

de acolhimento e provisão de alimentos e abrigo para os haitianos até que eles 

pudessem seguir viagem. Em Foz do Iguaçu, este papel de acolhimento e 

organização ficou a cargo da Casa do Migrante. 

 

A CASA DO MIGRANTE EM FOZ DO IGUAÇU - PR 

 

Foz do Iguaçu, cidade que faz fronteira com Ciudad Del Este, no Paraguai e 

Puerto Iguazú, Argentina, também recebeu haitianos que optaram por entrar no 

Brasil pelas fronteiras do sul. No município fronteiriço brasileiro supracitado, a Casa 

do Migrante teve papel de destaque no atendimento aos haitianos que chegam a 

território brasileiro. 

A unidade “Casa do Migrante de Foz do Iguaçu” foi inaugurada em 20 de 

junho de 2008 na cidade de Foz do Iguaçu/PR junto à fronteira com o Paraguai, já 

que, no lado paraguaio da fronteira, residem dezenas de milhares de brasileiros, que 

permanentemente transitam por Foz do Iguaçu. (BRASIL, 2016). Por estar em 

território brasileiro, o estabelecimento também presta atendimento a Paraguaios e 

outros imigrantes que circulam por aquela região.  

A Casa do Migrante, além de atender os brasileiros que pretendem trabalhar 

nos países vizinhos, orienta o imigrante que deseja trabalhar no Brasil a respeito de 

toda a documentação que este precisa para se legalizar no país, via Polícia Federal. 

(BRASIL, 2016) O estabelecimento é um local terceirizado pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), e há o trabalho em conjunto para auxiliar o imigrante 

que chega ao Brasil, ou o brasileiro que pretende trabalhar nos países vizinhos, 

Paraguai e Argentina. 

A responsável pelo local é a Irmã Terezinha Mezzalira, da Congregação 

Scalabrinianas, subordinada à Igreja Católica. A Irmã veio para Foz do Iguaçu 

através do Conselho Nacional de Imigração, por saber o espanhol. A Congregação 

Scalabrinianas tem uma história muito próxima aos imigrantes, pois foi fundada em 

1895 e acompanhou os imigrantes italianos nos navios quando vieram para o Brasil, 

para que não “perdessem a fé”. Atualmente, de acordo com o site da Congregação 

das Irmãs Scalabrinianas, seu trabalho é o acolhimento e apoio aos imigrantes que 
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chegam ao Brasil. A atuação da Congregação é principalmente nas fronteiras do 

Acre, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná e norte do Brasil, com sede em Porto 

Alegre (RS) e São Paulo (SP). 

 

A ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DA CASA DO MIGRANTE 

 

A Casa do Migrante fica de esquina na rua Oswaldo Cruz com a rua 

Cassiano Ricardo, rua que faz fronteira com o rio Paraná e é próximo à Ponte da 

Amizade, ligando o Brasil ao Paraguai. Há o nome “Casa do Migrante” pintado, de 

forma que facilita encontrar o local. Por fora e por dentro, as paredes são pintadas 

com as cores marrom e bege.  

 
 

Figura 1 – Vista da Casa do Migrante 

 
Fonte: Foto tirada pelos autores, 20 mar. 2017. 

 
 

A Casa era o antigo posto da Polícia Militar e a quadra é de propriedade da 

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, porém, não recebe auxílio financeiro da 

Prefeitura e às vezes as cooperativas auxiliam com dinheiro para manutenção do 

local. Em novembro, após a eleição de um novo prefeito e a mudança de gestão no 

município, o estabelecimento permaneceu sem convênio ou apoio financeiro. 

No momento da entrevista, a Casa contava com dois funcionários: a Irmã 

Terezinha Mezzalira e Cristian Cuba. Na sala de atendimento, constavam duas 

mesas, sendo uma delas designada para a Irmã Terezinha. A formação religiosa 
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católica era representada pela imagem de Nossa Senhora Aparecida, em uma mesa 

pequena de canto.  

 
 
Figura 2 – Mesa de atendimento da Irmã Terezinha Mezzalira 

 
Fonte: Foto tirada pelos autores, 20 mar. 2017. 

 
 

Quanto ao registro de atendimento de haitianos, a Casa do Migrante não 

possui registros formais – impressos ou manuais – dos atendimentos realizados no 

local, apenas uma anotação à mão sobre o número de atendimentos diários, não 

especificando a nacionalidade dos imigrantes.  

 

O PAPEL DA CASA DO MIGRANTE NO ATENDIMENTO AOS HAITIANOS 

 

Os que chegam pela fronteira de Foz do Iguaçu, o fazem pela Argentina 

através da cidade fronteiriça Puerto Iguazú. A Argentina não exige visto para a 

entrada de haitianos e eles passaram por vários países antes de chegar ao Brasil. 

De março até novembro, passaram quatro haitianos pelo estabelecimento em 

momentos diferentes. Um veio pela fronteira Paraguai-Brasil e os outros três vieram 

pela fronteira Argentina-Brasil: “[...] vieram só quatro e vieram individualmente. Um 
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veio pelo Paraguai e três vieram pela Argentina, mas em momentos diferentes e não 

tinham relação nenhuma com os outros haitianos.”164 

O local realizou atendimento com orientação à regularização da situação dos 

haitianos. Os haitianos que procuraram a Casa do Migrante sabiam que este 

estabelecimento tinha o papel de acolhimento e orientação quanto aos processos de 

legalização no país. Segundo a Irmã Terezinha, “às vezes eles já chegam aqui até 

com o meu nome escrito... porque um passa para o outro e vai passando...”165. 

Nesta fala, a Irmã se refere aos haitianos que chegaram primeiro e que passam as 

informações para outros que estavam a caminho do Brasil.  

Esses contatos são feitos entre os imigrantes através das redes sociais, e 

que desta maneira eles chegam à fronteira sabendo seu destino: “Eles com as redes 

sociais são todos conectados... eles já sabem se vão para Porto Alegre quem 

procurar... se vão para Curitiba quem procurar... a São Paulo quem procurar...[...]”166 

A intenção dos imigrantes era a solicitação do visto de refugiados, e muitos 

chegavam sem dinheiro, sendo acolhidos pela Casa até conseguirem dinheiro. Os 

que chegam pela fronteira de Foz do Iguaçu, o fazem pela Argentina através da 

cidade fronteiriça Puerto Iguazú. A Argentina não exigia visto para a entrada de 

haitianos e eles passaram por vários países antes de chegar ao Brasil.  

Para que o imigrante possa dar entrada ao pedido de refúgio, ele precisa 

preencher documentos e isto muitas vezes se torna difícil pela compreensão do 

idioma. A Casa do Migrante presta apoio aos imigrantes no preenchimento de 

documentos, auxiliando o trabalho da Polícia Federal no registro dos haitianos: 

 
 

“Se chegam pessoas lá – não só haitianos, mas outros estrangeiros 
também – que eles não conseguem e a pessoa que está ali percebe que 
não vai conseguir também eles dão o endereço e mandam aqui para 
preencher guias, formulários, essas coisas... que a gente já tem a paciência 
ou o tempo de convivência nos ensinou que a gente tem que ter calma com 
eles... se você não consegue hoje tem que fazer amanhã. Só que a 
demanda da Polícia Federal não permite que eles fiquem diretamente com o 
haitiano ali, né?”167 

                                                 
164 MEZZALIRA, Terezinha. Entrevista concedida em 07/11/2017 a Fátima Regina Cividini, Foz do 
Iguaçu. 
165 MEZZALIRA, Terezinha. Entrevista concedida em 07/11/2017 a Fátima Regina Cividini, Foz do 
Iguaçu. 
166 MEZZALIRA, Terezinha. Entrevista concedida em 07/11/2017 a Fátima Regina Cividini, Foz do 
Iguaçu. 
167 MEZZALIRA, Terezinha. Entrevista concedida em 07/11/2017 a Fátima Regina Cividini, Foz do 
Iguaçu 
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A relação da Casa do Migrante com a Polícia Federal é uma relação 

baseada nas necessidades de um atendimento integral ao imigrante que chega no 

Brasil, e a atual gestão da Polícia Federal é muito sensível à causa, segundo a Irmã 

Terezinha. Ambas das instituições participam ativamente do Fórum Permanente de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, e isso possibilita uma conversa entre elas. 

Entretanto, não há fluxos de atendimento ou acordos formalizados. 

 

AS NECESSIDADES DOS HAITIANOS QUE PROCURARAM A CASA DO 

MIGRANTE EM FOZ DO IGUAÇU-PR 

 

A maioria que procurou a Casa do Migrante fala somente o crioulo haitiano, 

alguns o francês e poucos o espanhol e é maior dificuldade dos haitianos em se 

adaptarem. Questionado quanto ao idioma falado: “[...] os que foram alfabetizados, 

tiveram ensino médio e ensino superior eles dominam bem o francês, os outros 

falam mais o crioulo.” Mas em conversas entre os haitianos, predomina o crioulo.”168 

Sobre o perfil dos haitianos que foram atendidos, a Irmã se refere a ser 

maioria homens, entretanto recebeu duas famílias com crianças. Algumas chegam 

gestantes para realizarem o parto no Brasil e assim garantir o direito à residência. 

Os haitianos que chegavam ao Brasil necessitavam ficar em Foz do Iguaçu 

até o momento da entrevista e a emissão do protocolo de refúgio, este podendo ser 

renovado em caso de necessidade. A Irmã Terezinha conta que havia dificuldade de 

os haitianos conseguirem reunir toda a documentação necessária, visto que os 

perderam no terremoto de 2010. Neste espaço de tempo, era necessário que 

houvesse um local para o haitiano poder ficar, e isto também era uma dificuldade 

encontrada pela Casa do Migrante: 

 
 

“[...] eles ficam até o momento do agendamento e que a Polícia Federal 
emite o protocolo. As vezes a Polícia Federal agenda para 30 dias mais 
tarde então se a gente não tem onde colocá-lo a gente intercede junto à 
Polícia Federal para ver se pode antecipar o agendamento. Geralmente não 
passa de oito dias porque a Polícia Federal fora do expediente atende essa 
pessoa. Porque nós não temos onde coloca-la, né? Então geralmente a 

                                                 
168 MEZZALIRA, Terezinha. Entrevista concedida em 07/11/2017 a Fátima Regina Cividini, Foz do 
Iguaçu. 
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gente solicita a Mão Amiga, ou às vezes a nossa casa também, mas aí o 
espaço é curto... e daí eles recebem o protocolo e já vão viajar... porque os 
que vêm já fizeram contato com outra pessoa... eles já vêm com o número 
de telefone, daí já ligam para a pessoa, às vezes a pessoa até compra a 
passagem para ele... eles embarcam e vão.”169  

 
 

Para quem necessita de abrigo, a Irmã Terezinha conta com o apoio da 

Secretaria Municipal de Assistência Social para o encaminhamento dos imigrantes à 

abrigos conforme o gênero ou se estão em grupos familiares. Mulheres e crianças 

geralmente ficam na casa das Irmãs em Foz do Iguaçu e homens 

desacompanhados ou famílias ficam no Centro POP170. Há a preocupação em não 

separar as famílias, procurando um local onde o grupo possa ficar junto durante os 

dias que necessitarem. 

Dentre os que pediram atendimento, havia profissionais como engenheiros, 

professores e outros profissionais. Entretanto, eles encontram dificuldade em 

revalidar seus diplomas mediante a burocracia e o alto custo para o REVALIDA171, e 

por que muitas vezes perderam estes documentos no terremoto. Por isso, acabam 

trabalhando em profissões que não condizem com sua qualificação profissional: 

 
 

“[...] sim, mas não só haitianos, isso é geral. Para todos os estrangeiros há 
essa dificuldade por causa do famoso REVALIDA. Para revalidar o 
documento eles precisam buscar o documento no país de origem e eles não 
encontram e depois eles precisam encontrar uma faculdade disponível, mas 
é uma exigência muito grande e perguntam também qual o curso que eles 
fizeram e a tradução. É muito caro todo o processo... [...]”172 

 
 

                                                 
169 MEZZALIRA, Terezinha. Entrevista concedida em 07/11/2017 a Fátima Regina Cividini, Foz do 
Iguaçu. 
170 O Centro POP acolhe moradores de rua ou quaisquer pessoas em situação de vulnerabilidade, 
oferecendo alimentação abrigo. 
171 A Resolução nº3, de 22 de junho de 2016, Art.1º diz que “Os diplomas de cursos de graduação e 
de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de 
educação superior e pesquisa, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, 
poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, 
mediante processo de revalidação ou reconhecimento, respectivamente, por instituição de educação 
superior brasileira.” Os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser fundamentados em 
análise relativa ao mérito e às condições acadêmicas do programa efetivamente cursado pelo(a) 
interessado(a), levando em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento 
dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos em países distintos. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=44661-rces003-16-
pdf&category_slug=junho-2016-pdf&Itemid=30192> Acesso em 08 nov. 2017. 
172 MEZZALIRA, Terezinha. Entrevista concedida em 07/11/2017 a Fátima Regina Cividini, Foz do 
Iguaçu. 
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De maneira geral, apesar das dificuldades encontradas no processo de 

chegada e entrada dos haitianos no Brasil, a Irmã Terezinha apresenta a imagem de 

um imigrante que tem força e coragem para melhorar de vida, aquele que não se 

conforma onde está – querendo melhorar de vida – e pensa na família que deixou no 

Haiti e tem esperança de trazê-los em breve, ou na família que está no Brasil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo, tratamos da migração haitiana e do acolhimento destes 

imigrantes no município de Foz do Iguaçu. Nesta cidade fronteiriça com os países 

Paraguai e Argentina, os haitianos procuram a Casa do Migrante para orientações a 

respeito da solicitação de refúgio e condições de permanecerem no município até a 

emissão do protocolo pela Polícia Federal.  

Não somente quanto à orientação, muitos haitianos chegam no fim de suas 

forças financeiras, necessitando abrigo e alimentação até que possam seguir viagem 

com o protocolo de solicitação de refúgio. Para isso, a Irmã Terezinha averigua em 

outros estabelecimentos credenciados à prefeitura do município espaços para alocar 

os imigrantes conforme demanda. 

Há uma rede de colaboração entre a Casa do Migrante e a Polícia Federal 

para que o imigrante não fique vulnerável à explorações e violência durante sua 

permanência no município, e esta parceria – informal – se dá pela sensibilidade dos 

atores das instituições envolvidas.  

Além destas duas instituições supracitadas, a Secretaria de Assistência 

Social também dá suporte à Casa do Migrante, direcionando os imigrantes conforme 

formação familiar ou gênero aos abrigos conveniados ao município de Foz do 

Iguaçu, como o Centro POP, por exemplo. 

Os haitianos chegam a Foz do Iguaçu já com referências, ou seja, eles que 

vieram anteriormente e divulgam o Brasil para seus conterrâneos e os auxiliam na 

chegada em diversas formas: seja em contatos ou no auxílio financeiro para se 

manterem até a chegada no destino, por exemplo. Os imigrantes que chegam já 

procuram o estabelecimento orientação quanto aos procedimentos necessários à 

sua legalização e protocolo de refúgio. 
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Para a Irmã Terezinha, os imigrantes que procuram atendimento são 

pessoas que não querem se manter na ilegalidade, mas que possam ter sua 

documentação em pouco tempo para exercerem alguma atividade remunerada e 

enviar dinheiro para os familiares que ficaram no Haiti.  

A Casa do Migrante torna-se, desta maneira, um local de referência no 

atendimento e orientação aos imigrantes que chegam em terras brasileiras por Foz 

do Iguaçu, e realizando um trabalho interdisciplinar com outras instituições como a 

Polícia Federal e a Secretaria Municipal de Assistência Social, na tentativa de não 

deixar o imigrante haitiano ou de outra nacionalidade permanecer na ilegalidade, 

tornando-se vulnerável às explorações de trabalho e exposição à violência de 

maneira geral. 
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FEIRANTES DO CENTRO DE TOLEDO: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS 

SUJEITOS DA FEIRA DO PRODUTOR 

 
Fernando Buss173 

 
INTRODUÇÃO 

 

A região oeste do estado do Paraná é caracterizada pelo predomínio de 

atividades rurais. Toledo é reconhecida como um centro do agronegócio no estado, 

tendo nesse campo seu mote econômico. Conforme cálculo realizado pelo 

Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Agricultura e do 

Abastecimento, o agronegócio gerou, de acordo com o Valor Bruto da Produção 

(VBP) Agropecuário do Paraná, uma receita de 1,75 bilhões de reais, destacando-se 

na produção de suínos e aves e no cultivo de soja e milho. Esse segmento 

econômico responde a 28% do PIB municipal, tendo uma grande relevância nas 

relações produtivas e comerciais locais do município. 

Inserida num contexto regional de predomínio de relações do agronegócio, a 

Feira do Produtor de Toledo se consolidou como espaço de comercialização de 

produtos primários oriundos ou derivados do campo. 

As primeiras experiências ocorreram na década de 1980, quando também foi 

publicado o primeiro decreto instituindo a Feira do Produtor de Toledo (Decreto 

090/84). Desde esse período, ela funcionou em diversos pontos da cidade e era 

realizada por produtores rurais. A partir de sua organização por meio da Secretaria 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e EMATER, em 2001, a feira se tornou 

uma alternativa ampliada de venda direta para o consumidor urbano, oferecendo 

produtos in natura e transformados aos consumidores. Ao mesmo tempo, ampliou 

seu alcance, fixando-se em diversos pontos da cidade e se afirmando como 

mecanismo importante no orçamento de muitas famílias. Em 2014, foi criada a 

AFERTOL (Associação dos Feirantes de Toledo) por meio de assembleia, a qual 

aprovou o estatuto e elegeu a diretoria. A criação da associação marca a 

formalização da Feira do Produtor, passando a funcionar com Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ). 

                                                 
173 Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – Mestrado da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná/campus Toledo. Graduado em Ciências Sociais pela Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). fernando.buss@hotmail.com 
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Tendo como referência a formação histórica desse grupo social, a pesquisa 

busca no quadro atual desenvolver a problemática da construção da identidade dos 

sujeitos que fazem a feira. Nesse caso, buscamos nesse feirante identificar a 

construção de sua representação, problematizando sua identidade social a partir de 

sua noção de pertencimento ao grupo, buscando o entendimento objetivo dos 

componentes que formulam sua idealização de pertencimento. 

A pesquisa foi desenvolvida utilizando-se do método qualitativo de estudo de 

caso, buscando compreender como se identificam os feirantes estabelecidos no 

centro de Toledo. Para tanto, buscou-se a compreensão das relações de produção e 

comercialização deste grupo organizado, procurando problematizar os elementos 

que formulam a identificação dos sujeitos desse espaço. 

A problematização do objeto se estabelece em dois momentos. 

Primeiramente são desenvolvidos estudos teóricos que buscam subsidiar a 

compreensão do assunto proposto. Em seguida, a pesquisa de campo, por meio de 

entrevistas com feirantes, buscou levantar informações acerca do perfil social, de 

forma de permita compreender os elementos sociais que o constituem esse sujeito. 

Quanto à disposição do resultado da pesquisa, este artigo se organiza em 

quatro seções, onde, em sequência, discute-se a Feira do Produtor como espaço de 

inserção do objeto da pesquisa. Em seguida, faz a discussão sobre duas 

identificações do feirante: o agricultor familiar/pequeno agricultor e o produtor 

urbano, que a partir das unidades rurais e indústrias caseiras, respectivamente, 

buscam nesse tipo de comércio uma relação com mercados complementares. Por 

último, formulamos uma caracterização da identidade dos sujeitos inseridos na Feira 

do Produtor, apontando os elementos que forjam sua representação enquanto grupo 

social. 

 

O FEIRANTE DO CENTRO DE TOLEDO: UMA INTRODUÇÃO SOBRE O 

CONCEITO DE IDENTIDADE E APONTAMENTOS SOBRE ESSE SUJEITO 

 

O ESPAÇO DO FEIRANTE: A FEIRA DO PRODUTOR DE TOLEDO 

 

Constituída por produtores rurais e urbanos, a Feira do Produtor de Toledo é 

um mecanismo de varejo que se coloca como uma opção de venda direta aos 
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consumidores. Conforme os princípios de sua organização, a feira tem como 

objetivo incentivar a produção em pequenas indústrias caseiras de gêneros 

hortifrutigranjeiros, embutidos, panificação, culinárias, artesanais e derivados de 

leite; contribuir com a geração de renda familiar e empregos; estabelecer uma 

convivência harmoniosa, associativa e solidária entre os feirantes e com trocas de 

experiências; ir ao encontro do consumidor, apresentando os produtos com 

qualidade e higiene e organizar a comercialização de produtos artesanais, por meio 

da exposição e venda direta. 

Conforme destaca Colla (2008, p. 21), “a feira livre também é uma forma de 

integrar o produtor rural, visto que, na maioria dos casos, são os próprios produtores 

que comercializam os produtos”. Ainda de acordo com a autora, a comercialização 

na feira só é permitida a quem realmente produz, possibilitando que a agricultura 

familiar seja estimulada. No entanto, foi possível identificar produtores que dispõem 

de funcionários (diaristas e vendedores sob regime de comissão) na comercialização 

dos produtos. Em comum, entre esses sujeitos, como previsto no regulamento da 

Feira do Produtor e apontado por vários entrevistados, é a necessidade de que seus 

integrantes desenvolvam estratégias que visem o melhoramento e ampliação de seu 

mercado. 

Para Veloso (2005) as feiras livres representam um elo de integração do 

meio rural com o meio urbano. Por meio destas, ocorre o estabelecimento da 

comercialização direta do pequeno produtor com o consumidor. Dessa forma, a feira 

representa um espaço de fortalecimento da técnica organizativa e estímulo à prática 

de autogestão dos pequenos produtores, além de estimular a participação integral 

da cadeia produtiva, que vai desde o plantio até o beneficiamento e comercialização 

de mercadorias. 

Conforme destaca Andrade (2010), pelo fato de possuir características 

culturais e econômicas, a feira livre faz parte das estratégias de reprodução dos 

pequenos produtores que a integram a outras atividades, complementando a 

sobrevivência da unidade de produção e da família. Porém, esta atividade gera 

ocupações produtivas com baixo investimento, mostrando que a receita familiar 

destes feirantes tem relação direta com o produto comercializado. 

A possibilidade de diversificação produtiva avançou com a regulamentação 

da Feira do Produtor de Toledo em 2001. Conforme destaca Andrade (2010), 
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durante os anos 80 e 90, a feira passou por diferentes pontos, buscando uma boa 

localização para produtor e consumidor. Entre as muitas dificuldades enfrentadas, 

estava a falta de apoio público, a desistência de muitos feirantes no curso da 

atividade, a ausência de um órgão que regesse a organização, entre outros. A partir 

de 1999 a Prefeitura Municipal de Toledo em conjunto com a EMATER realizou 

estudos para revitalização da feira, incidindo na reformulação de 2001, com objetivo 

de estimular a produção de pequenas indústrias caseiras e, consequentemente, com 

a geração de emprego e renda e o crescimento produtivo de hortifrutigranjeiros e 

artesanais. 

Conforme destacam GHIZZO, TEIXEIRA, FANTINEL (2008) a formação da 

Feira do Produtor de Toledo avançou quando estes órgãos se mobilizaram para 

resolver questões relativas às dificuldades que assolavam os pequenos 

proprietários. Naquele momento, três vilas rurais do município apresentavam sérios 

problemas de comercialização dos seus produtos, de modo que o objetivo primeiro 

da feira figura como canal de distribuição, gerando desenvolvimento local, emprego 

e renda.  

Atualmente, a Feira do Produtor está organizada em dez pontos do 

município de Toledo, contando com mais de 50 associados diretos e dispondo de 

um cronograma mensal fixo de funcionamento. No que tange à participação do 

poder público, a Associação dos Feirantes de Toledo conta com a parceria da 

Prefeitura do Município de Toledo, por meio da Secretaria da Agropecuária e 

Abastecimento e a Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER). 

É importante destacar que a Feira do Produtor ganhou forma a partir dos 

obstáculos encontrados pelos pequenos produtores rurais do município. Essas 

dificuldades podem ser remetidas ao processo de modernização agrícola brasileira 

da segunda metade do século XX, que implementou a mecanização e introdução de 

novas técnicas produtivas, resultando num amplo movimento de migração do campo 

para a cidade.  

Assim, aqueles pequenos agricultores que permaneceram no campo ou 

mesmo na cidade, que ainda não se desprenderam dessa sua característica 

produtiva, têm na comercialização de produtos agrícolas e agroindustrializados uma 

possibilidade de manterem o seu modo de vida. No entanto, o processo de 
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comercialização dos produtos encontra dificuldades pelas relações comerciais 

hegemônicas do grande capital, nesse sentido, a feira assume um papel estratégico 

nessa finalidade.  A possibilidade de comercializar uma variedade de produtos torna 

esse espaço uma alternativa ao mercado varejista. No caso da Feira do Produtor de 

Toledo, esse canal de comercialização direta entre produtor e consumidor garante a 

oferta de produtos oriundos da agricultura familiar e produtos manufaturados 

próprios. 

 

AGRICULTOR FAMILIAR: A FEIRA COMO UM ESPAÇO DE SUA REPRODUÇÃO 

 

Influenciada pelos limites impostos pela modernização agrícola e, 

consequentemente, o aprofundamento da dinâmica capitalista no campo, o 

campesinato tradicional foi impactado diretamente na sua forma de reprodução 

social. No caso de Toledo, espaço territorial caracterizado desde sua colonização 

por estabelecimentos rurais de pequeno e médio porte, diferentemente do que é 

característico na estrutura agrária brasileira – latifúndio e monocultura –, não 

escapam da influência das relações dominantes do agronegócio. Nesse contexto, 

aqueles agricultores que não se encaixaram no modelo produtivo do agronegócio e 

ainda buscam reproduzir suas vidas no espaço rural, tiveram que buscar alternativas 

de sobrevivência.  

É relevante salientar que na década de 1990 foi instituído o PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), com objetivo de 

estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio do 

financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários 

desenvolvidos em unidades rurais, permitindo o desenvolvimento do modelo 

produtivo da agricultura familiar. 

Nesse sentido, a agricultura familiar desenvolve mecanismos de produção 

que permitem a sua reprodução enquanto categoria social da modernidade. No caso 

de Toledo, esses agricultores familiares e outros pequenos agricultores buscaram na 

da Feira do Produtor enquadrar-se ao conjunto produtivo das sociedades modernas. 

Estes se encaixam no que Wanderley (2001) chama de adaptação ao contexto 

socioeconômico da modernidade, implicando em modificações na forma de produzir 

e de sua vida social. Ainda de acordo com a autora, a agricultura familiar assume 
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uma função de categoria genérica, que ao mesmo tempo é detentora dos meios de 

produção e assume o trabalho no estabelecimento produtivo. 

Conforme aponta Wanderley (2001), as sociedades modernas multiplicam 

formas de agricultura familiar. Nesse quadro, a autora define: 

 
 

(...) São aquelas que, sob o impacto das transformações de caráter mais 
geral – importância da cidade e da cultura urbana, centralidade no mercado, 
mais recentemente globalização da economia, etc. – tentam adaptar-se a 
esse novo contexto de reprodução, transformando-se interna e 
externamente em um agente da agricultura moderna (WANDERLEY, 2011, 
p. 33). 

 
 

Nesse sentido, podemos enquadrar os produtores rurais inseridos na Feira 

do Produtor como sendo aqueles que buscam por meio dessa atividade comercial a 

manutenção de sua ligação com o campo e viabilização comercial de seus produtos, 

de modo que possam qualificar as formas de produzir e comercializar seus produtos.  

No entanto, segundo Carvalho (2005, p.171), o agricultor familiar moderno 

constitui-se “num sujeito social cujo movimento histórico se caracteriza por modos 

de ser e de viver que lhe são próprios, não se caracterizando como capitalista ainda 

que inserido na economia capitalista”. 

Ainda no que concerne à definição do agricultor familiar, Shanin (apud 

ABRAMOVAY, 1998, p.108) descreve o que ele denomina de campesinato moderno 

como uma entidade social interligada em quatro facetas: a unidade familiar como 

unidade básica multifuncional de organização social, o trabalho na terra, geralmente 

aliado à criação de animais para a subsistência, uma cultura tradicional específica 

diretamente ligada ao modo de vida de pequenas comunidades rurais e a sujeição 

multidirecional a poderes exteriores.  

Seguindo a perspectiva de integração aos mercados, a feira exerce uma 

função determinante para muitos agricultores. Nesse quesito, Pinheiro (2001) 

destaca que a emergência e expansão de grupos de cooperação e associativismo 

ocorrem a partir do final da década de 1980. Para o autor, o aprofundamento dessa 

prática tem a preocupação em relação à obtenção de crédito agrícola, à melhoria 

das condições de produção e comercialização, problemas que ganharam espaço à 

medida que se verificava que a luta pelo acesso e permanência na terra não resolvia 

definitivamente a situação precária de grande parte dos lavradores. 
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Essa organização associativa em torno da Feira do Produtor permitiu que 

agricultores expandissem a sua produção e que novos produtores fossem integrados 

à feira. Esse meio de comercialização possibilitou um melhor aproveitamento dos 

itens produzidos, principalmente verduras, frutas e legumes. Além disso, foi possível 

aumentar investimentos e técnicas nos métodos produtivos, incidindo diretamente na 

qualidade dos alimentos ofertados nesse espaço. 

 

PRODUTORES FEIRANTES: INSERÇÃO DE UM NOVO SUJEITO NA FEIRA  

 

A consolidação e expansão da Feira do Produtor permitiram que o seu 

sujeito social ultrapassasse a fronteira do pequeno agricultor. À medida que este 

local de comércio de produtos se desenvolveu, houve transformações na sua 

composição social. A partir da busca de oferta de novos atrativos aos consumidores, 

foi aumentando o número de expositores e variedades de produtos ofertados. Essa 

mudança no perfil permitiu a inserção de feirantes de indústrias caseiras ou de 

alimentos, com a condição de ser produtor, não apenas um comerciante. 

A característica produtiva manufatureira, que essencialmente dinamiza a 

ação desse indivíduo, sugere que este se desvincule de uma categorização 

meramente comercial. O ciclo remonta ao domínio de um processo, desde a 

produção até a comercialização. Embora não seja obrigatoriamente o produtor da 

matéria prima, este segue uma sistematização que lhe confere uma característica 

própria. 

Em estudo realizado na cidade de Porto Alegre, Vedana (2013) traz 

apontamentos que orientam uma caracterização semelhante à do feirante do centro 

de Toledo. Segundo a autora (VEDANA, p.45, 2013), genericamente, esse feirante 

desprendido da agricultura “é proprietário de seu negócio – que se torna um negócio 

da família –, mas não exatamente um micro ou pequeno empresário, não opera 

apenas na administração ou gestão, embora também o faça”. De acordo com a 

autora, apesar de ser proprietário, esse feirante se engaja nas tarefas básicas de 

processo de trabalho, que vai desde a montagem e desmontagem até manutenção e 

limpeza do espaço. Paralelamente, ele busca se atualizar com relação aos 

conhecimentos econômicos, da agricultura, dos alimentos, entre outros, procurando 

estar circunscrito aos processos de transformações sociais e de mercado. 
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Gilberto Velho (1999) considera que “fazer-se feirante” constitui parte de um 

projeto individual e coletivo de um trabalho autônomo, ou por conta própria, presente 

no campo de possibilidades. No entanto, deve-se tomar cuidado com a dimensão 

racional dessa escolha, conforme ela aparece na fala desses sujeitos imbuída de 

uma dimensão afetiva não racionalizada e elaborada como uma atração, uma paixão 

pelo mercado e pelo comércio. 

Este pequeno produtor busca, no uso da mão de obra familiar, otimizar os 

custos produtivos e ampliar o percentual rentável. A feira se apresenta como um 

espaço oportuno de comercialização e expansão da diversificação de produtos, sem 

incorrer nas regras da concorrência do grande mercado capitalista. 

 

A QUESTÃO DA IDENTIDADE DO FEIRANTE: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA 

DEFINIÇÃO DESSE SUJEITO 

 

Considerando que essa pesquisa se propõe a buscar discutir a identidade do 

feirante do centro de Toledo, faz-se necessário elaborar algumas considerações 

sobre esse conceito para, a partir dessa definição, discutirmos os elementos 

substanciais da construção da representação desse sujeito. 

A ideia de identidade remete a um conjunto de características próprias de 

um grupo e que possibilitam a sua identificação e reconhecimento. Segundo Cuche 

(1999), a identidade permite que o indivíduo se localize em um sistema social e seja 

localizado socialmente. Dessa forma, a identidade social do indivíduo caracteriza os 

vínculos num conjunto sistemático. Ela está ligada diretamente a uma concepção 

coletiva, de grupo. Conforme apontar o autor: 

 
 

Todo grupo é dotado de uma identidade que corresponde à sua definição 
social, definição que permite situá-lo no conjunto social. A identidade social 
é ao mesmo tempo inclusão e exclusão: ela identifica o grupo (são 
membros do grupo os que são idênticos sob um certo ponto de vista) e o 
distingue dos outros grupos (cujos membros são diferentes dos primeiros 
sob o mesmo ponto de vista). (CUCHE, 1999, p.177) 

 
 
Nesse sentido, o autor sustenta que a identidade é uma construção social, 

que se faz no cerne de contextos sociais que determinam a posição dos agentes, 
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orientando suas representações e escolhas. Consequentemente, a construção da 

identidade produz efeitos sociais reais. 

A questão de uma afirmação de identidade no contexto da Feira do Produtor 

de Toledo provoca o questionamento sobre os elementos formadores de seus 

vínculos. Ainda que os traços rurais possam ser marcantes, não se pode sintetizar 

sua constituição na generalidade. Em seus meandros, é notório na construção 

histórica da feira, o espaço ocupado com a inserção de novos sujeitos. 

No contexto da produção da identidade dos feirantes, é possível analisá-los 

a partir de suas representações sociais. Estas são influenciadas pelas posições 

sociais que ocupam nas hierarquias existentes entre as classes sociais. Pode-se 

afirmar que estes sujeitos elaboram suas representações de acordo com seus 

interesses, consciente ou inconscientemente vinculados à posição que ocupam no 

meio social. 

Para Bourdieu, os indivíduos e grupos sociais desenvolvem representações 

específicas que dão sentido e explicam a sua posição e dos demais na sociedade. 

De acordo com o autor: 

 
 

As representações dos agentes variam segundo sua posição (e os 
interesses associados a ela) e segundo o seu habitus como sistema de 
esquemas de percepção e apreciação, como estruturas cognitivas e 
avaliatórias que eles adquirem através da experiência durável de uma 
posição no mundo social (BOURDIEU, 2004, p. 158). 

 
 
Nesse sentido, a busca pelo associativismo em torno da Feira do Produtor 

visa marcar um espaço social, que permita a sua sobrevivência dentro da 

sistemática do capital, ainda que busque se inserir por meio de mecanismos menos 

sofisticados e sem pretensão de uma larga escala de produção e comercialização. 

A partir desses referenciais teóricos e algumas discussões prévias acerca do 

feirante e o espaço que ele está inserido, a pesquisa buscou elencar alguns 

elementos que caracterizam esse feirante, de forma que pudesse encontrar o locus 

de sua identidade. Importante ressaltar que esse trabalho se propõe a analisar o 

feirante da Feira do Produtor do centro de Toledo que funciona toda quarta feira das 

15 as 21 horas. Tem por objetivo compreender a cadeia produtiva que o conduz até 

esse local, para assim, buscar entender como se dá sua reprodução social. 
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A pesquisa com o feirante foi realizada nos meses de julho e agosto de 

2016, por meio de questionário aplicado na Feira do Produtor do centro de Toledo. 

Também serviram de orientação à pesquisa dados obtidos em diálogo informal com 

esses sujeitos. Essa série de questões tinha como objetivo obter uma caracterização 

desse sujeito, buscando entender o meio no qual está inserido e como ele se 

reproduz socialmente no seu processo de produção e comercialização, de forma que 

se pudesse juntar elementos que fazem parte de sua construção social. 

Foram realizadas 23 entrevistas, num universo de 40 feirantes (são 48 

barracas/unidades de venda, sendo que alguns feirantes, diante da demanda de 

oferta, utilizam duas ou três barracas juntas como ponto de venda). 

O roteiro da pesquisa buscou identificar o local de residência do produtor e, 

no caso do agricultor, identificar o seu vínculo com a terra; a procedência do produto 

comercializado; o tipo de produto comercializado na Feira do Produtor; a força de 

trabalho empregada na produção; a força de trabalho empregada na 

comercialização dos produtos; a influência da feira do produtor no orçamento 

familiar; o tempo que desenvolve a atividade na feira; e porque resolveu participar da 

feira. A partir desse quadro de investigação e das informações obtidas através das 

entrevistas com os feirantes foi possível fazer algumas considerações. 

Em relação ao local onde o feirante vive e produz, verificou-se que cerca de 

dois terços destes residem na cidade, sendo que uma parcela minoritária possui 

propriedade rural de pequeno porte. Em alguns desses casos, extraem produtos 

primários que manufaturam e comercializam na feira. Quanto aos residentes no 

campo, a maioria é proprietária de seus estabelecimentos agrícolas, enquanto os 

demais produzem na unidade pertencente à família. 

Quanto à procedência dos produtos comercializados na feira do centro de 

Toledo, a maioria dos feirantes é responsável pelo processo produtivo desses 

alimentos e artigos. Em alguns casos, estes adquirem matérias primas utilizadas no 

processamento dos produtos ofertados nesse local. No caso dos embutidos, massas 

e lanches, estes dependem de produtos industrializados para produção. 

Como apontado anteriormente, a ampliação da Feira do Produtor ocorre 

concomitante ao crescimento das variedades de produtos oferecidos ao consumidor. 

Em 2016, quando realizada a pesquisa, as 48 barracas localizadas no centro da 

cidade disponibilizam itens que vão desde hortaliças, frutas, panificações, 
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embutidos, lanches e artesanato. Essa expansão dos produtos ofertados ocorre em 

consonância com a inserção da manufatura, que possibilita a ampliação de 

diversificação disponível ao consumidor. 

Buscando entender o feirante em si, se este se representa como tal ou 

ocupa esse espaço essencialmente como uma oportunidade comercial, uma 

característica comum a maioria desses sujeitos: o emprego da força de trabalho 

familiar na produção e comercialização de seus produtos. Para a maior parte destes, 

o núcleo familiar é responsável por todo trabalho envolvido na produção e 

comercialização. 

Há alguns casos em que a produção e comercialização se utilizam de mão 

de obra com vínculos empregatícios. Em alguns casos, essa relação assume o 

aspecto formal do emprego, em consonância com a legislação trabalhista. Em outros 

casos por sua vez, a relação de trabalho ocorre através do vínculo de “diarista”. Há 

situações em que alguns feirantes recebem comissões pela comercialização. Nesse 

caso, verifica-se que esses empreendimentos possuem algumas características 

mercadológicas de varejo. Apesar dessa prática em algumas “barracas”, o uso de 

mão de obra externa é uma característica particular de uma minoria de feirantes. 

Outro aspecto relevante identificado na pesquisa é a influência da Feira do 

Produtor no orçamento familiar desses sujeitos. Aproximadamente metade dos 

feirantes tem nessa atividade econômica como única fonte de renda e sobrevivência. 

Para outra parcela, a feira é também a principal fonte de renda do orçamento 

familiar. Para uma minoria essa prática tem um caráter de incremento de renda 

complementar. Além disso, muitos desses feirantes dispõem de barracas em outros 

pontos da cidade, em conformidade com o regulamento dos produtores organizados 

da AFERTOL.  

Outra característica relevante em relação ao papel econômico para estes 

feirantes é a diferença que esta assume no campo e na cidade. Identificou-se que 

entre os feirantes urbanos a maioria extrai a sua renda familiar desse meio de vida. 

Por outro lado, os feirantes agricultores geralmente possuem outra atividade 

econômica, tendo a feira um caráter complementar. Essa característica reafirma os 

elementos definidores do pequeno agricultor/agricultor familiar inserido diretamente 

no mercado, buscando na diversificação produtiva no interior de sua unidade familiar 

a sua subsistência e o incremento de renda. 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

256 

 

Uma característica comum a aproximadamente metade dos feirantes 

entrevistados, tanto os produtores urbanos quanto os produtores rurais, é o 

fornecimento de mercadorias a outros segmentos, como supermercados, 

panificadoras, entre outros. 

Tendo como referência a caracterização da relação com a produção, o 

espaço onde estão inseridos e como esses aspectos determinam economicamente a 

vida destes feirantes, verifica-se que são constituídos de uma subjetividade 

diversificada. Essa associação em torno da Feira do Produtor possui no seu interior 

uma pluralidade, que de certa forma reflete nos indivíduos que consomem nesse 

espaço. 

A pluralidade existente no interior do grupo de feirantes se expressa também 

como um espaço de divergência e conflitos. As concepções de relações de trabalho 

e o desinteresse de alguns nas reuniões organizativas e de formação técnica 

provocam questionamentos internos. Há uma resistência de alguns sujeitos quanto à 

infiltração de empreendimentos no interior dessa atividade, que se utiliza de meios 

produtivos de maior escala e tem como base a mão de obra assalariada. Nota-se 

que há uma preocupação de muitos feirantes em manter esse espaço como uma 

possibilidade alternativa às relações comerciais e produtivas capitalistas 

convencionais, mantendo-se algumas características próprias.  

No que concerne à identificação do feirante do centro de Toledo, é 

importante salientar que este não se identifica necessariamente como comerciante. 

Chama para si a condição de produtor. Embora não residam no campo, muitos deles 

visualizam na sua atividade produtiva e comercial uma estreita ligação com o espaço 

rural. Esses laços estão relacionados à proveniência dos elementos primários que 

dão forma ao produto que oferecem na feira, sendo na maioria dos casos obtida de 

forma direta. 

No que tange à expansão das atividades desenvolvidas na feira e, 

consequentemente, da ampliação de produtos ofertados, pode-se recorrer a Marx, 

quando este autor buscava explicar  as relações de desenvolvimento do capitalismo. 

Segundo o autor (MARX, 2008, p.241) “a produção tampouco é somente particular: 

constitui sempre um corpo social, um sujeito social, que atua num conjunto - mais ou 

menos vasto, mais ou menos rico - de ramos de produção”. Nesse sentido, embora 
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a feira assuma uma característica particular, ela estabelece relações sociais que 

visam à inserção sob a lógica do mercado capitalista. 

Compreende-se dessa forma que a Feira do Produtor não assume 

necessariamente uma alternativa em contraposição ao modelo hegemônico das 

relações capitalistas. Este espaço se coloca como possibilidade de um grupo que de 

alguma forma resiste ou não tem acesso à sofisticação do agronegócio. Porém, no 

limite, esses sujeitos buscam por meio da feira a inserção nos mercados, como 

forma de se reproduzirem socialmente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista os aspectos observados na pesquisa, é possível afirmar que 

a feira é uma prática consolidada no município de Toledo e que o seu sujeito social é 

reconhecido pela atividade que desenvolve, ou seja, ser feirante constitui o elemento 

de convergência desses atores que na sua origem podem ser inseridos em outras 

categorias sociais. 

Como se verificou na pesquisa, a maioria desses sujeitos buscaram 

inicialmente na feira a possibilidade de incrementar a renda em seus orçamentos 

familiares ou buscar, por meio dessa atividade, produzir sua subsistência. Nesse 

sentido, o crescimento e afirmação da Feira do Produtor no século XXI encontra 

consonância na diversificação que esta dispõe aos consumidores. Além disso, 

verifica-se que não há uma prática transeunte entre os feirantes. Dentre os 

entrevistados, verifica-se uma longevidade nesta atividade.  

Outro elemento importante na consolidação da Feira do Produtor foi a 

afirmação de seu local. Desde 2001, localizada no mesmo ponto no centro de 

Toledo, tem seu marco reconhecido, sendo procurada por muitos consumidores. 

Nesse aspecto, construiu-se também uma relação muito próxima com os clientes, 

que em muitos casos, mantêm uma presença cotidiana na feira. Portanto, 

reconhece-se o local da feira, conferido àquele espaço público, assim como se 

estabelece uma relação próxima entre vendedor e feirante. 

Além disso, os feirantes oriundos do meio rural e urbano convergem quanto 

ao domínio sobre o processo produtivo. Em ambos os espaços, majoritariamente, a 

força de trabalho empregada na produção e comercialização é executada pelo 
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núcleo familiar. No que concerne à forma de se produzir, esse ciclo assume dentro 

de suas especificidades a complexidade que lhe é exigida, sem, no entanto, fazer-se 

necessária uma ingerência exterior direta. 

Esse controle sobre o processo produtivo permite ao feirante uma relativa 

autonomia. Essencialmente, o fato de produzir e ter a relação direta com o 

consumidor proporciona a introdução de algumas formas próprias no seu processo 

produtivo. De algum modo, esse feirante possui o controle sobre o seu tempo e 

espaço, na contramão do modo capitalista moderno, que determina previamente o 

processo produtivo em larga escala, num ordenamento em que, na maioria das 

vezes, o trabalhador não dispõe do controle da totalidade do processo produtivo. 

Nesse sentido, é possível olhar para o feirante como um sujeito histórico, 

que por várias razões (necessidade de expandir a produção e renda na pequena 

propriedade, a possibilidade da diversificação produtiva, o desemprego, a expansão 

da produção caseira, etc.) encontrou nesse espaço um meio de sua reprodução 

social. A trajetória histórica e a experiência acumulada forjam a identidade desse 

sujeito, que passou a ser identificado socialmente, como marcos de espaço e tempo. 
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MIGRAÇÃO PARA A EUROPA: O CASO DA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

NACIONAL BRASILEIRA 

 
Franciele Cristina Neves174 

 
INTRODUÇÂO 

 

A antropologia entende o homem como um ser social, o qual é imerso em 

uma cultura. Para entender esta afirmação, empresta-se conceitos de Clifford Geertz 

(1973), que percebe a cultura como um sistema de símbolos compartilhados e 

públicos, que dão significado aos homens. Diz o autor: 

 
 

“(...) o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo 
teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto 
não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma 
ciência interpretativa, à procura dos significados.” (Idem, 1973, p.15). 

 
 
Com base neste conceito, o antropólogo entende que o comportamento 

humano é uma ação simbólica, que está localizada “na mente e no coração dos 

homens” (GOODENOUGH, apud GEERTZ, 1973, p.21). O significado das ações 

está intimamente ligado à cultura, sendo necessário estar imerso e familiarizado nela 

para entender seu real significado; caso contrário, um ser humano pode representar 

um enigma completo para outro indivíduo. É na cultura que os indivíduos podem ser 

descritos de forma inteligível. Portanto, cabe ao pesquisador interpretar o significado 

de uma ação, tanto para os que a praticam, quanto para o meio em que esse 

indivíduo está imerso, de modo que uma experiência distante, ao ser descrita, seja 

inteligível ou, ainda, percebida como uma experiência próxima. 

A partir de conceitos antropológicos o presente artigo visa um ensaio sobre o 

processo de migração dos povos. Sabe-se que o deslocamento dos povos é algo 

comum e antigo, é resultado dos mais diferentes episódios, seja por conflitos 

bélicos, econômicos e/ou sociais. De forma geral, a migração acontece quando os 

indivíduos buscam melhores condições de vida, e podem fazê-la de forma legal ou 

ilegal. 

                                                 
174 Mestre em Ciências Sociais, UNIOESTE, Campus Toledo. Contato: 
franciele_neves@yahoo.com.br. 
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Desta maneiram, pretende-se pensar sobre a situação de recebimento de 

imigrantes em território suíço. Ou seja, sendo um dos países que possuem maior 

Índice de Desenvolvimento Human – IDH – da atualidade, como suas autoridades 

tratam este povoamento. A partir de investigações teóricas, pretende-se entender 

como os brasileiros, que representam grande parcela dos imigrantes, lidam como a 

manutenção de sua identidade nacional estando em território estrangeiro. Mais 

especificamente, como usam a música e seus respectivos ambientes como 

estratégia de afirmação de sua “brasilidade”. 

  

PROCESSOS MIGRATÓRIOS 

 

O deslocamento de pessoas é um processo natural e antigo. O século XX foi 

marcado por crises, o que culminou em duas grandes guerras mundiais. Devido a 

essa tensão, a emigração175 foi um acontecimento comum em vários países 

europeus, assim, milhares de pessoas deixaram suas terras natais e partiram para 

outros lugares, em especial, para países da América. 

Porém, nos últimos anos é percebido um processo inverso dessa migração 

ocorrida no século passado. Essa nova tendência emigratória pelo mundo é 

estimulada pelas relações capitalistas, pela globalização, pelo desenvolvimento de 

tecnologias e, principalmente, devido ao acesso desigual aos bens produzidos. 

Desta maneira, os indivíduos passaram a se deslocar pelo globo com maior 

facilidade. Homens e mulheres decidem sair de suas “zonas de conforto” em busca 

de melhores condições de vida, portanto, o maior o fluxo de (i)migração são para as 

regiões consideradas mais bem desenvolvidas do planeta. 

O migrante tem como principal motivador de seu deslocamento o fator 

financeiro, ou seja, ele está em busca de melhores condições de vida. A escolha do 

país de destino pode ocorrer a partir de um resgate histórico de seus antepassados. 

Na maioria das vezes, há uma verificação da origem de seus antecessores e, ao 

                                                 
175 Desde já se faz necessário a definição dos termos “emigração”, “migração” e “imigração” podem 
ter significados parecidos, porém, é importante delimitá-los para a melhor compreensão do texto. Por 
emigração compreendo a decisão do indivíduo em sair de sua terra natal para se alocar em um país 
estranho. Por imigração entende-se “processo mediante o qual pessoas não nacionais ingressam em 
um país com o fim de estabelecer-se” (IOM, 2016); e por migração, “movimento de população para o 
território de um outro Estado ou dentro do mesmo que abrange todo movimento de pessoas, seja 
qual for o tamanho, sua composição ou suas causas; inclui a migração de refugiados, pessoas 
deslocadas, pessoas desarraigadas, migrantes econômicos” (IOM, 2016). 
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identificar a sua linhagem, o mesmo tenta se naturalizar, seguindo para os 

referentes países descendentes. Em contrapartida, as nações receptoras 

necessitam de mão de obra barata, e por isso, atraem estrangeiros.  

A International Organization for Migration (IOM) apresenta dados do intenso 

fluxo migratório característicos das últimas décadas. Atualmente existem 214 

milhões de migrantes, o que representa 3,2% da população mundial. Boa parte 

deste fluxo se caracteriza por ser ilegal e, em sua maioria, são realizados por 

mulheres – 94,5 milhões -, o que representa mais de ¼ do total de migrantes. 

 
 

 

Gráfico 1) Migrantes na atualidade. Fonte: Elaboração própria. 

 
 
Na primeira década do século XXI, segundo a IOM, aumentou-se a 

imigração em todos os países da Europa Ocidental. Entre os países que mais 

acolheram estrangeiros está, em primeiro lugar, a Espanha (840.800 pessoas até 

2006), seguido pela Alemanha (661.900), a Inglaterra (529.000), a França (182.400) 

e, em quinto lugar, a Suíça (127.00). 
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O país tem mais de 1,8 milhões de estrangeiros habitando em seu território, 

o que representa 23,2% da população. Nos últimos anos aumentou-se a migração 

de países considerados de terceiro mundo para a Suíça, nação que se mostra 

“neutra” e bem desenvolvida, o que se torna um atrativo para os estrangeiros. 

Dentre as nações migratórias, os brasileiros representam um número expressivo: 

 
 

 “... atualmente, o MRE/ BR avalia que cerca de 45 mil brasileiros residem 
na Suíça, vivendo a maioria em situação irregular (...). (dados colhidos em 
visita ao Consulado Brasileiro em Genebra, em março de 2009).” 
“Esses dados podem ser empiricamente identificados em uma visita à 
cidade de Genebra/Suíça, onde se observa a presença marcante de 
brasileiros nos mais variados ambientes públicos: praças, bares, 
supermercados, meios de transporte, etc.” (FRANKEN, COUTINHO e 
RAMOS, 2012, p.204). 

 
 
A Suíça é uma nação “invadida” por estrangeiros. Sendo assim, a presença 

de migrantes e, em especial, de brasileiros, é algo facilmente perceptível nas 

cidades de Genebra e Zurique. Como resultado desde processo, tem-se uma 

ampliação da diversificação social e cultural no país receptor, além de um aumento 

populacional, o que nem sempre é bem quisto pela população nativa. Em 

decorrência deste fenômeno, aumentam-se também alguns problemas sociais, tais 

como a desigualdade e a criminalidade. Tal circunstância possibilita uma relação 

singular entre os suíços e os estrangeiros. 

Em “Estabelecidos e Outsiders: sociologia das relações de poder a partir de 

uma pequena comunidade”, Nobert Elias e John Scotson (2000), fazem um estudo 

de caso em uma cidade inglesa, que leva o nome fictício de Winston Parva. Durante 

a pesquisa, observaram que havia a construção de dois grupos opostos: de um lado 

estavam os “insiders”, morados antigos; e, o outro grupo eram os “outsiders”, novos 

habitantes da cidade. O primeiro grupo acusava os estrangeiros dos problemas 

sociais que aparecera. Essa situação pode ser comparada com a migração dos 

brasileiros descrita, onde os estabelecidos e dominantes seriam os suíços, e em 

consequência, os outsider/invasores seriam os migrantes, que, em boa parte, são os 

brasileiros.  

De acordo com investigações especulativas, brasileiros que residem a mais 

de 10 anos no país, afirmam existir uma construção de fronteiras simbólicas, onde 

se divide o país em duas partes: de um lado estariam os suíços natos – insiders -; e 
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do outro lado, estariam os estrangeiros naturalizados e/ou filhos de migrantes - 

outsiders. O primeiro grupo possui o domínio socioeconômico e político local, suas 

relações e empregos servem para mantê-los nessa condição de domínio. Já ao 

segundo grupo, lhes restam o trabalho braçal, os deixando a margem dessa 

sociedade. Desta maneira, é percebida uma delimitação entre o “nós” e o “eles”. Ou 

seja, ao mesmo tempo em que os suíços natos criam limitações e diferenciações 

para com os “outros”, os migrantes também desenvolvem barreiras e marcações 

culturais, podendo afirmar sua identidade nacional.  

Neste contexto, é possível pensar sobre o fortalecimento do imaginário 

brasileiro na Suíça e, para tanto, resgata-se os conceitos de etnicidade de Fredrik 

Barth (1998). O autor argumenta que, quando grupos étnicos distintos entram em 

contato, ao contrário do que supõem as teorias da aculturação, não há 

necessariamente a assimilação de um pelo outro. A relação entre dois grupos 

podem formular setores de permeabilidade, porém, surgem campos de restrições, 

protegendo as identidades e frequentemente as fortalecendo. 

Em pesquisa anterior (NEVES, 2014), foi investigada a troca sociocultural 

entre brasileiros e paraguaios, os quais criaram uma rede social bem estabelecida, 

estimulados por um interesse comum em um gênero musical: o Heavy Metal. 

Durante o trabalho foi percebido que há um campo de permeabilidade entre os dois 

países, que seriam os shows e festivais organizados juntamente para a manutenção 

da rede social internacional. Em vários momentos em que se identificavam com a 

música, foi percebido que a concepção de fronteira política e geográfica era 

esquecida e se consideram uma só família. Porém, durante a realização dos shows, 

havia a afirmação da identidade nacional, principalmente entre os paraguaios, que 

faziam questão de trazer traços de sua cultura e mostrar o orgulho nacional - seja na 

bandeira de seu país, no tererê176 que levavam nos shows ou nas letras das 

músicas sobre a história do Paraguai. Assim, se tornava claro as ocasiões onde 

eram permitidas a permeabilidade e também os momentos de restrições. 

O fenômeno de migração é complexo, pois há a necessidade de se criar 

setores de permeabilidade a “nova” realidade. Ou seja, os estrangeiros necessitam 

se adaptar ao país receptor e se ajustar a realidade cultural, linguística e normativa 

                                                 
176 Também conhecido como tereré, a bebida em questão se refere à erva-mate, tomada com água 
gelada; enquanto o chimarrão é tomado com água quente. A erva-mate é uma cultura forte na região 
Sul do Brasil e é herança dos povos tradicionais indígenas. 
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do espaço. É necessário se atravessar várias etapas para a adequação, o que 

resultam em diferentes graus de adaptação cultural177. Assim como os 

headbangers178, ao mesmo tempo em que surgem campos de permeabilidade, cria-

se setores de restrições e de fortalecimento da identidade. 

 

A AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE ATRAVÉS DA MÚSICA 

 

A partir da dicotomia apresentada – insiders/suíços e outsiders/brasileiros -, 

se vê a construção de novos espaços e práticas que marcam territorialidades 

brasileiras dentro dos limites nacionais da Suíça. É possível afirmar que a definição 

dessas fronteiras simbólicas são mais rígidas do que podemos imaginar, as quais 

delimitam toda a vida do indivíduo; por exemplo, o emprego e, consequentemente, 

determinando a situação socioeconômica dos brasileiros. A partir destes 

questionamentos, é possível pensar sobre essas demarcações de “territorialidade” 

simbólica e do imaginário brasileiro, as quais podem ser marcadas por comidas, 

restaurantes típicos, pela música latina, por características físicas e demais 

marcações de diferença. 

Dentre as diversas formas de fortalecimento da identidade brasileira, a 

música pode ser usada para reafirmar a nacionalidade. Estudar qualquer estilo 

musical é importante, pois a música é uma forma de perceber o mundo, um espelho 

da sociedade e uma ferramenta para seu entendimento (BRANCO 2011). As 

mudanças sociais podem ser percebidas na música também, e é por isso que ela 

tem um papel importante na sociedade: é um fenômeno simbólico e complexo que 

merece ser estudado.  

O teórico Christopher Small (apud WALSER, 1993) propõe pensá-la como 

“musicking”, ou seja, entendê-la como uma atividade, um verbo e não um 

substantivo. Dessa maneira, a análise se torna mais rica, pois compreende a música 

como uma atividade social que produz experiências e textos musicais, abarcando 

performance, audiência, dança, práticas sociais, partituras, gravações, etc. 

                                                 
177 Sobre o processo de adaptação e suas dificuldades psicológicas, ler Fraken, Coutinho e Ramos 
(2012). 
178 Categoria nativa do grupo estudado por mim anteriormente. Denomina-se headbanger a pessoa 
que aprecie e produz o gênero musical do Heavy Metal. 
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Para Anthony Seeger (2008), ao se estudar um grupo formado por um gosto 

musical, deve-se levar em consideração todo o treinamento performático percorrido 

pelo indivíduo, o significado musical, a audiência específica, roupas, atividades, o 

tempo dedicado, o dinheiro, a comida, o emocional e toda a energia investida no 

estilo.  

Além disso, a dança e a música têm o poder de aumentar a solidariedade do 

grupo, o qual se organiza em massas, permitindo atuar como uma unidade. Todas 

essas experiências resultam na interação, no prazer e na satisfação. É por isso que 

a etnografia desses eventos e o trabalho de campo são de suma importância 

quando se trata de um estilo musical. A música deve ser abordada do ponto de vista 

do nativo, e privilegiar suas expressões. Portanto, para o autor, cabe ao pesquisador 

“descobrir a maneira em que a música é usada e os significados que lhe são dados 

pelos integrantes da comunidade que os executa” (Idem, p.250). 

Walser completa a ideia dizendo que a música estabelece, “através de 

padrões e gestos de um som, experiência dinâmica e dramática, e ao mesmo tempo 

concreto e efêmero” (1993, p.40). É uma prática social poderosa e ativa e, por isso, 

devem ser analisados os contextos sociais, as falas e ações, pois é ali que se 

produz o conteúdo do grupo. 

Tal como afirma Domínguez, a música pode ser usada como “discurso 

estratégico para a construção de identidades nacionais” (2009, p.21). Neste 

contexto, entendo que a música pode ser marcadora de territorialidade, e, portanto, 

pode ser usada para entender as concepções de “brasilidade” a partir da música 

consumida pelos migrantes. 

A partir de investigações especulativas179, constatou-se que há construção 

de espaços “tipicamente brasileiros”, onde se encontra cardápio, músicas e demais 

símbolos que os brasileiros consideram ser de seu país de origem, ou seja, 

representações que estão ligados ao imaginário do Brasil. Tais espaços são bares, 

restaurantes, lojas de produtos específicos e o “Brasilian Day”, festa ocorrida 

anualmente em Zurique, que reúne milhares de pessoas, brasileiros ou não. Nestes 

ambientes, se dá destaque para a música cantada em português ou espanhol. Ao 

imaginário brasileiro, com frequência relacionam músicas dos gêneros musicais 

                                                 
179 Por investigação especulativa entende-se conversas com brasileiros residentes na Suiça e 
investigação via internet sobre o imaginário dos brasileiros sobre o país (blogs, facebook, etc).  
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sertanejo, samba, funk, etc. Independente do gosto musical do indivíduo, cantar e 

dançar estas músicas em outro país pode ser uma forma de saudosismo, mas 

também faz parte da afirmação de sua brasilidade. 

 

CONCLUSÃO: 

 

Ter melhores condições de vida financeira é um dos principais desejos do 

indivíduo incluído no mundo moderno. Este anseio muitos vezes se torna possível a 

partir da saída de sua pátria para uma nação mais desenvolvida, condições que 

podem ser de forma temporária ou não. Uma vez em situação de estrangeiro, as 

condições do migrante sempre são incertas, e poucas vezes há uma colocação 

privilegiada no país receptor. Ou seja, na maioria das vezes, a saída de sua terra 

natal indica que o mesmo irá trabalhar como mão-de-obra e se encontrará em 

condições socioeconômicas inferiores. Esta condição se torna aceita, pois o 

indivíduo acredita que sua condição atual e futura é melhor que sua situação no 

passado.  

Desta forma, fortalecer e se adaptar fora do país é necessário, porém, nem 

sempre é fácil. A música como forma de fortalecimento de sua identidade nacional 

pode servir como facilitadora deste processo e amenizar a vida do brasileiro fora do 

país.  
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CONSTRUÇÃO DO SUJEITO UTILIZADOR DE AGROTÓXICO, E O PAPEL DA 

MÍDIA NA CONSTRUÇÃO DA CONSCIÊNCIA DE USO 

 
Gabriel Antonio Camarão180 

Eric Gustavo Cardin181 
 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é parte dos resultados de uma ampla pesquisa coletiva que ainda 

está sendo desenvolvida sobre o processo de formação dos “consumidores de 

agrotóxicos”. Neste artigo em especifico, buscamos discorrer e analisar dois 

aspectos relacionados ao tema. Primeiramente, analisamos a relação de poder no 

campo a partir da revolução verde, observando a implementação do pacote de 

tecnologias e os seus desdobramentos. Em um segundo momento, refletimos sobre 

o processo de difusão ideológica da defesa dos usos dos agrotóxicos na produção 

rural, destacando o papel do dispositivo de segurança estatal e da mídia. Neste 

último ponto, utilizamos a discussão referente aos padrões de manipulação 

utilizados pela grande imprensa desenvolvidos por Perseu Abramo (2003). 

Partindo desta apresentação inicial, expressamos que o texto se encontra 

organizado em quatro momentos. Primeiramente, apresenta-se está rápida 

introdução. Em um segundo momento visualiza-se a apresentação e a 

problematização da “revolução verde”, com o intuito de destacar como o uso de 

agrotóxico é impulsionado a partir deste fenômeno. Em um terceiro momento, 

analisamos algumas estratégias de convencimento da importância do uso de tais 

produtos na agricultura brasileira e, por fim, terminamos o texto com algumas breves 

considerações finais. 

 

A REVOLUÇÃO VERDE 
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Ao longo do processo de desenvolvimento das sociedades humanas a forma 

de se produzir sempre esteve vinculada aos diferentes traços culturais e as 

diferentes estruturas econômicas, o que garantia técnicas peculiares de se 

relacionar com a natureza, mesmo nem todas sendo ecologicamente eficientes 

(FERRAZ, 2012). A partir dos diferentes modos de produção, foram sendo 

estabelecidas determinadas relações de apropriação e manejo dos recursos, sendo 

estes renováveis ou não, reproduzíveis ou não, determinando ou influenciando 

diretamente a organização das classes sociais e a velocidade do consumo 

(GONZALES DE MOLINA & SEVILIA GUZMAN apud FERRAZ, 2012). Durante à 

história da humanidade, as diferentes formas de apropriação do espaço e dos seus 

recursos levou ao desenvolvimento ou a decadência de diferentes civilizações 

(FERRAZ, 2012). 

Quando pensamos na atualidade, observamos que parte significativa da 

produção agrícola está relacionada ao desenvolvimento tecnológico vinculado a 

denominada “revolução verde”, que estabeleceu um marco divisor entre o período 

histórico caracterizado pelo predomínio da agricultura tradicional e aquele que pode 

ser denominado como agricultura científica. Em grande medida, a sistematização do 

discurso em relação as técnicas e aos objetivos da produção rural contemporânea 

foi apresentada em uma conferência em Washington no ano de 1966, onde foi 

exposto um projeto criado e apoiado pelo governo norte-americano e pela ONU, 

que, aparentemente, possuía uma causa nobre, aumentar a produção agrícola em 

escala mundial para diminuir ou até mesmo erradicar a fome no mundo. 

O projeto seria pautado no uso intensivo de tecnologia, agrotóxicos, 

fertilizantes, herbicidas, maquinário agrícola e sementes modificadas em laboratório 

destinadas para os países subdesenvolvidos, de modo a aumentar suas produções 

no campo. Entre as tecnologias desenvolvidas no período pós-guerra (chamado 

“pacote tecnológico”), destacasse as sementes quimicamente alteradas, que 

apresentariam maior resistência a pragas e a doenças, que, em conjunto com o uso 

dos componentes citados acima, garantiria um acréscimo significativo na produção 

alimentícia. 

No entanto, esse modelo prejudicou a forma do pequeno agricultor produzir, 

pois, na maioria das vezes, eles nem conseguiam ter acesso a esse pacote, e 

quando conseguiam era através de empréstimos bancários que acabavam por não 
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serem quitados, devido a produção abaixo do esperado. Dessa forma, seja pela 

concorrência com grandes agricultores ou pelo endividamento, os pequenos 

agricultores acabavam por vender suas terras, que foram gradativamente adquiridas 

pelos latifundiários, o que promoveu um excessivo processo de concentração 

fundiária, fomentou o aparecimento de grandes latifúndios monocultores, reduziu a 

variedade de alimentos e dificultou a vida dos pequenos agricultores que não ainda 

resistiam no campo.  

O Brasil, em meados da década de 1970, ou seja, no início da revolução 

verde, apenas importava alimentos. No entanto, em apenas 25 anos o país se 

transformou em uma das maiores potências agrícolas mundiais. 

 
 

Tabela 1. Índice de mecanização da agricultura brasileira (1950 a 2006) 

 

Fonte: Censos Agropecuários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 
 

Da mesma forma que ocorre em outros países, os defensores da agricultura 

científica à consideram como um verdadeiro fenômeno, pois, supostamente, ela 

conseguiria juntar uma alta produtividade agrícola com a preservação ambiental. 

Segundo estudo da Organização Mundial do Comércio (OMC), o Brasil corresponde 

ao terceiro maior exportador de grãos do mundo, abaixo apenas da Comunidade 

Europeia e dos Estados Unidos, apresentando um grande potencial de crescimento. 

Segundo outro estudo do mesmo órgão, o país deverá assumir a liderança mundial 

na exportação de produtos agrícolas a partir de 2024, quando a área plantada será 

de 69,4 milhões de hectares, um crescimento de 20% à média obtida no biênio 

2012/2014. 
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Embora possam existir números que indicam o sucesso desta concepção de 

agricultura, principalmente quando se observa a alta produtividade, há leituras 

opostas. Em grande medida, a “revolução verde” ao garantir a concentração das 

terras à poucos latifundiários fez com que pequenos produtores se tornassem 

“proletariados”, ou seja, fez com que pessoas que antes eram proprietárias de seus 

meios de produção tornassem donas exclusivamente de suas próprias forças de 

trabalho. Não suficiente, a revolução ainda é apontada como uma das principais 

responsáveis pela devastação de áreas florestais, pelo esgotamento de recursos 

naturais e pela contaminação do meio ambiente e dos seres humanos. 

Segundo dados divulgados pelo IBGE divulgados em 2015, o maior 

responsável pela devastação de áreas florestais no Brasil entre 2000 e 2010 foi a 

expansão de atividades agrícola. De acordo com o instituto, 236.600 km² de áreas 

foram desflorestadas para a implantação de lavouras, quase o tamanho do Estado 

de São Paulo. Isso representa 65% do total do desmate no período. Já a expansão 

das áreas de pastagens responde pelos outros 35%. A pecuária ocupou, no período 

correspondente à pesquisa, 127.200 km² de áreas da Amazônia ou da Mata 

Atlântica. Nos últimos dois anos analisados pelo IBGE, de 2010 a 2012, a expansão 

da fronteira agrícola intensificou-se, tendo sido responsável pelo desmatamento de 

área de 77.520 km² (68% do total do desflorestamento). No mesmo período, a 

expansão das pastagens plantadas respondeu por 28% do desmate, ou 32.120 km 

área. 

O ataque ao meio ambiente pode ser ilustrado com base na avaliação de 

técnicos e pesquisadores reunidos no 9º Simpósio Nacional de Recuperação de 

Áreas Degradadas (9º SINRAD), aproximadamente 140 milhões de hectares 

pertencentes ao território brasileiro encontrava-se em situação de degradação no 

Brasil no ano de 2012, isso corresponde a uma área duas vezes maior que o 

tamanho da França. Não bastando, o impacto no território, destacam-se também 

outras consequências das inovações tecnológicas difundidas pós-revolução verde. 

Os dados a saúde pública, por exemplo, ficam evidentes no estudo de Lidiane Silva 

Dutra e Aldo Pacheco Ferreira (2017). Na pesquisa que realizaram foram registrados 

o nascimento de 192 pessoas com problemas no sistema nervoso e ainda 177 casos 

de fenda labial e palatina associadas ao consumo de agrotóxico no município de 
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Cascavel/Paraná, que é considerado a capital do agronegócio e o maior consumidor 

de agrotóxico do Estado. 

Diferente do que ocorria no passado, atualmente o problema não diz 

respeito exclusivamente a quantidade da produção, mas o impacto da forma em que 

se produz, pois, “a Revolução Verde, por meio do modelo industrial-produtivista de 

apropriação da natureza, acelerou de forma alarmante a degradação ambiental e 

social do espaço rural a ponto de se tornar insustentável” (FERRAZ, 2012, p. 19). O 

projeto de agronegócio apresentado no início da “revolução verde” se desmantela, 

pois a médio e a longo prazo pouco se sabe e se divulga sobre as consequências 

para as populações próximas aos grandes polos produtores e, muito menos, aos 

consumidores dos produtos agrícolas.  

De certo modo, parte dessa falta de conhecimento da população a respeito 

das consequências da agricultura científica pode ser de responsabilidade da grande 

mídia, que não aponta os riscos dessa produção, mesmo para os produtos ilegais, 

que, segundo Fernando Figueiredo, presidente-executivo da Associação Brasileira 

da Indústria Química (ABIQUIM) corresponde a mais de 20% de todos os 

agrotóxicos usados no Brasil (podendo ser importado ilegalmente ou 

falsificado).Perseu Abramo (2003), ao estudar os padrões de manipulação da 

grande imprensa, chama atenção que uma das estratégias utilizadas pela mídia 

encontra-se no simples fato de ocultar a verdade. Nesta mesma perspectiva, Paulo 

Petersen (2015) destaca que uma das ações desenvolvidas pelos agentes 

responsáveis pela expansão do uso dos agrotóxicos é ocultação dos seus efeitos do 

meio ambiente e na saúde humana. 

Por outro lado, os dispositivos estatais de fiscalização e repressão da 

circulação irregular ou ilegal de agrotóxicos não possuem uma prática intensiva 

neste sentido. Segundo dados da Receita Federal, de janeiro de 2013 a maio de 

2017, houve somente 288 apreensões de agrotóxicos na faixa de fronteira do Brasil 

com o Paraguai, mais especificamente entre os municípios de Foz do Iguaçu e 

Guaíra, ambos localizados no Estado do Paraná. Levando em consideração a 

extensão da fronteira analisada, a média de apreensão durante o período referido e 

o uso intensivo de agrotóxicos proibidos em toda região correspondente à faixa de 

fronteira, como demonstram os estudos de Peiter (2015), Pereira (2016), Taborda 
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(2017), o número de apreensões divulgadas pelos dispositivos estatais é 

insignificante quando comparado ao controle de outras mercadorias. 

 

OS AGROTÓXICOS 

 

A região Oeste do Paraná é considerada a “capital do agronegócio” e 

apresenta índices crescentes na produção de grãos sucessivamente. Contudo, 

existe a outra face da mesma moeda. Segundo os dados do relatório nacional do 

Programa de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos do 

Ministério da Saúde (2016), que apresenta a incidência de intoxicações por 

agrotóxicos e dados da comercialização de veneno por área plantada no Brasil entre 

2007 e 2013, o Estado do Paraná ocupa a terceira posição no ranking dos maiores 

consumidores de agrotóxico do país (158 mil toneladas). 

Contudo, é preciso destacar que estes dados sobre consumo não 

conseguem abranger o uso e a circulação de agrotóxicos importados irregularmente, 

ou seja, eles podem ser ainda maiores. O Oeste do Estado do Paraná, por fazer 

fronteira com o Paraguai e a Argentina, possui o fluxo de agrotóxicos importados 

irregularmente mais facilitado. Tal prática se expande cotidianamente e ocorre 

especialmente pelo preço e pelas normas jurídicas que criminalizam certas 

substâncias no lado brasileiro, mas que permitem o uso dos mesmos insumos nos 

países vizinhos, especialmente no Paraguai e no Uruguai. Neste sentido, como 

demonstram Adriana Dorfman e Carmen Rekowsky (2011), como tais produtos são 

comercializados legalmente em diferentes países da América Latina, o agrotóxico 

consegue entrar no Brasil de diversas formas, por meio da atuação de “passadores 

organizados” ou diretamente pelos próprios agricultores. 

Adriana Dorfman e Carmen Janete Rekowski (2011) destacam que “o 

contrabando, em seus aspectos geográficos, adéqua seus fluxos e fixos às 

demandas do mercado, às tecnologias disponíveis e a criminalização e/ou 

valorização de certos objetos por diferentes agentes”. Neste sentido, o 

fortalecimento do agronegócio pode ser entendido como um elemento importante 

para o entendimento da circulação de agrotóxicos na região. Enquanto no Brasil 

existe um corpo normativo mais rigoroso quanto à circulação e o uso de 

determinados agrotóxicos, existindo discussões sobre o tema e lutas políticas sobre 
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tais dispositivos legais, no Paraguai constata-se a existência de uma legislação mais 

permissiva. Dorfman e Rekowski (2011, p. 02) chama atenção para o fato de que: 

 
 

O contrabando de agrotóxicos expressa diversas facetas da globalização do 
sistema agroalimentar, e sua análise exigiu que se examinasse a atuação 
em território brasileiro de empresas transnacionais de agrotóxicos, seja 
produzindo-os ou buscando influir na legislação pertinente e na opinião 
pública. A importação legal (e ilegal: contrabando) de insumos, a exportação 
de alimentos e a subordinação das normas nacionais às exigências de 
qualidade vigentes nos mercados internacionais de commodities reforçam 
os aspectos globais do objeto aqui estudado. 

 

 
A existência de um amplo mercado para tais produtos e, destaca-se, ainda 

em expansão, devido principalmente a ampliação das fronteiras agrícolas nas 

regiões oeste e norte do país, que desconsidera muitas vezes os territórios 

protegidos por lei, como as reservas ambientais e as reservas indígenas, e utiliza de 

uma força de trabalho extremamente precarizada, como é possível de se constatar 

nos inúmeros inquéritos referentes a utilização de mão de obra escrava, torna-se um 

grande atrativo para redes ilegais de importação irregular deste tipo de produto 

agrícola. Sobre isso, Dorfman, França e Souza (2014, p. 41) destacam que: 

 
 

a importação ilegal de agrotóxicos para o Brasil é tornada atrativa pelo 
grande diferencial de preços, que pode chegar a 1/5 ou mesmo 1/10 dos 
valores praticados internamente. O diferencial liga-se aos impostos 
cobrados no Brasil, à legislação considerada rígida (que implica em testes 
meticulosos e licenciamentos demorados) e, especialmente, à reserva de 
mercado garantida por altas taxas de importação. A qualidade dos produtos 
não pode ser aqui discutida. O diferencial de preços atrai comerciantes para 
o transporte transfronteiriço, apoiado em redes de confiança e em relações 
de força. 

 
 
No intuito de garantir a manutenção do uso e do consumo de agrotóxicos, 

elementos relacionados diretamente com o processo de expansão capitalista nas 

fronteiras agrícolas, os defensores de tais práticas desenvolvem estratégias 

especificas. Paulo Petersen (2015) chama a atenção que este movimento é 

composto por três atos, que possui, de maneira geral o objetivo de omitir fatos e 

construir um consenso de que a utilização de agrotóxicos é segura e fundamental 

para o atual momento do desenvolvimento demográfico e econômico. Os três atos 

podem ser sintetizados na criação de justificativas para a necessidade do uso dos 
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produtos químicos, na omissão dos efeitos colaterais do seu uso e, por fim, na 

construção de uma sensação de descrédito em relação a toda forma alternativa de 

produção, principalmente aquelas que explicitamente se posiciona radicalmente 

contra a utilização de qualquer agrotóxico. Vale destacar que parte significativa da 

impressa atrelada aos interesses do agronegócio também utilizam de tais 

mecanismos em seus editoriais, assim como muitos pesquisadores. 

Em grande medida, os defensores desta agricultura científica acreditam e 

difundem a inviabilidade da produção de alimentos de maneira proporcional ao 

crescimento demográfico por outra via, ou seja, que não utilize dos produtos 

químicos para garantir uma alta produtividade. Meyer, Resende e Abreu (2007), por 

exemplo, acreditam que: 

 
 

O crescimento da população mundial e da demanda por alimentos, com 
mudanças no tipo de agricultura, tem requerido um sistema complexo de 
cultivo, transporte, estocagem e processamento de produtos agrícolas. Isso 
exige um rendimento maior em cada uma dessas etapas e também um 
controle mais eficiente nos diferentes vetores de diversas doenças. Para 
tanto, têm sido empregados diferentes agrotóxicos que, apesar de 
eficientes, geralmente acarretam problemas conhecidos (Meyer, Resende e 
Abreu, 2007, p. 25) 

 
 

Neste contexto, a avaliação do modo de produção no campo é feita por meio 

de uma noção de custo/benefício, onde os malefícios dos produtos químicos ao 

meio ambiente podem ser atenuados por meio da observação das normas técnicas 

de uso e do desenvolvimento de novas tecnologias para o controle dos danos. Por 

outro lado, as consequências negativas a saúde humana podem ser controladas 

através do uso correto dos equipamentos de proteção. Observa-se que nesta 

concepção não se leva em consideração a contaminação indireta ocorrida pela 

circulação dos agrotóxicos no ar ou por meio dos resíduos químicos que 

permanecem na produção agrícola e que é consumida pelos seres humanos no final 

do ciclo de produção. A possibilidade de pensar a produção agrícola sem uso de 

agrotóxicos é rechaçada pela suposta inviabilidade econômica e pelas dificuldades 

que poderiam ser encontradas ao atendimento da demanda mundial de alimentos. 

De forma geral, observa-se a existência de uma produção frequente de 

notícias sobre agrotóxicos em alguns periódicos progressistas ou de esquerda, 

como, por exemplo, o Jornal Brasil de Fato. Em grande medida, tais periódicos 
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condenam a utilização de agrotóxicos e defendem outras formas de gestão da terra. 

Por outro lado, na mídia de maior circulação é rara a cobertura dos casos de uso e 

transporte ilegal de agrotóxicos. De maneira geral, a grande imprensa desempenha 

um papel fundamental no processo de aceitação do uso de agrotóxicos no país e, 

para tanto, ela se apropria de determinados padrões de manipulação (ABRAMO, 

2003). Por exemplo, o padrão de ocultação, que começa na escolha da pauta, faz 

com que determinados acontecimentos que não entrem na pauta da redação, sendo 

excluídos da cobertura jornalística e, automaticamente, excluído da “realidade”. Os 

efeitos dos agrotóxicos é um problema social, como é cientificamente comprovado, 

mas como o assunto não tem sua devida atenção pelos meios de comunicação, ele 

não se caracteriza como “caso de polícia” e nem é de “interesse público”. 

Assim, o que ganha destaque na grande impressa corresponde apenas a um 

pequeno recorte do todo, aquele que interessa aos proprietários dos meios de 

comunicação, criando vilões e desconstruindo outros, direcionando a visão da 

população. Em grande medida, quando o uso e a circulação do agrotóxico são 

noticiados observa-se a presença daquilo que Abramo (2003) chamou de padrão de 

fragmentação. Este padrão faz com que determinado fato seja fracionado em 

inúmeros acontecimentos particularizados, muitas vezes desconectados entre si ou 

reconectados de forma arbitrária. Nestas situações, opera-se pela seleção de 

determinados aspectos (o fato é decomposto e apenas alguns pontos são 

apresentados ao público). 

O padrão de inversão também é recorrente nas notícias sobre o assunto 

(ABRAMO, 2003). Ele compreende a troca de importâncias da informação, o 

secundário é apresentado como principal, enquanto este acaba se tornando mero 

coadjuvante. Além disso, por meio deste padrão ocorre também a inversão da forma 

pelo conteúdo, onde a palavra e o visual passam a ser mais importantes que a 

informação. Por fim, observa-se também a presença do padrão de indução 

(ABRAMO, 2003), que é o resultado da articulação combinada dos vários órgãos de 

comunicação que o leitor tem acesso, ou seja, é resultado das escolhas dentro do 

processo de produção jornalística. Ele estaria vinculado à inclinação dos meios de 

comunicação, enquanto empreendimento capitalista, induz o leitor a compreender o 

mundo de acordo com a nova realidade que lhe é apresentada, nesse caso 
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refletindo a um “contrabando” quase inexistente e que não gera problemas, seja a 

saúde das pessoas ou ao meio ambiente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este artigo corresponde aos primeiros resultados de uma pesquisa coletiva 

que visa compreender diversas dimensões relacionados a formação do sujeito 

consumidor de agrotóxicos. Neste contexto, buscamos explorar como emergiu e se 

expandiu o uso e a circulação de agrotóxicos no Brasil e, mais especificamente no 

oeste do Estado Paraná. Por fim, analisamos algumas das estratégias utilizadas 

para garantir a construção de um pensamento hegemônico sobre a necessidade da 

adoção do pacote tecnológico da revolução verde para garantir a viabilidade da vida 

no campo.  

Neste aspecto, destacaram-se as contribuições de Petersen (2015) e 

Abramo (2003). Enquanto o primeiro explicitou que a construção do pensamento 

hegemônico a respeito dos agrotóxicos perpassa pela ocultação das consequências 

negativas do seu uso e também pela elaboração de discursos negativos a respeito 

das alternativas possíveis, o segundo se concentrou diretamente nas estratégias 

utilizadas pela grande imprensa para manipular a realidade sobre os diferentes 

assuntos. No artigo apresentamos minimamente quatro padrões desenvolvidos por 

Abramo (2003), o padrão da ocultação, o padrão da inversão, o padrão da 

fragmentação e o padrão da indução. Em todos os casos, o objetivo é o mesmo, 

desviar a atenção do leitor para assuntos que sejam de interesse dos financiadores 

dos veículos de comunicação, escondendo, camuflando e manipulando tudo aquilo 

que não é de interesse das personificações do capital. 
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AS FRONTEIRAS POR SI E PARA SI: O SITE CAPITAN BADO NEWS 

 
Gustavo Biasoli Alves182 

 
Partimos neste trabalho do conceito da fronteira como um território, ou seja, 

como o resultado da ação humana sobre um determinado espaço físico (VOLL 

2018), ou seja, como um espaço sujeito a interpretações, versões e como um 

espaço de disputa. 

Esta conceituação pressupõe o espaço fronteiriço como um espaço fluído, 

quase coincidente, porém nem sempre afeito, aos limites que o Estado Nacional lhe 

quer dar, e neste espaço nos interessa sobretudo o sujeito que o ocupa e o constrói: 

o fronteiriço, em especial o ocupante da fronteira Brasil-Paraguai. 

Este sujeito já está amplamente caracterizado na literatura vide por exemplo 

em seus aspectos históricos183. Há também uma boa caracterização das atividades 

econômicas quer das legais, como das ilegais184 

Partimos aqui da premissa que o fronteiriço tem que ser um sujeito com 

capacidade de agência (O´DONNEL, 2011) sobre seu território, ou seja, tem que ter 

capacidade de voice e de exit. Em poucas palavras isto quer dizer: reconhecimento 

e cidadania. A concepção de O"Donnel é calcada no indivíduo, mas a noção de 

reconhecimento e de cidadania é perfeitamente transpassável para a coletividade. 

Esta é uma fronteira fácil de ser rompida. 

Explorar esta possibilidade é algo desafiador. Ou seja, pensar a fronteira a 

partir da sua própria voz e mostrar as diferenças entre o falado por esta voz e 

conceitos e estereótipos construídos alhures é algo importante na construção de um 

fronteiriço com voice e exit e um objeto importante a ser abordado é a imprensa. 

A imprensa pauta, ou seja, ela constrói a agenda de debates (agenda 

setting), ela determina o que, quando, por quem, e como pode ser dito. O acesso a 

ela e a sua capacidade de produzir e circular discursos é decisiva na construção de 

                                                 
182 Doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), atuando atualmente no Mestrado e na Graduação em 
Ciências Sociais e no Mestrado em Letras. Membro da LAFRONT (Laboratório de Pesquisa em 

Fronteiras, estado e Relações Sociais). Contato: gbiasoli@uol.com.br   
183 A este respeito ver Schallemberger (1997, 2006a, 2006b, 2008 e 2009) e Wachowicz (2001). 
184 A este respeito ver Braun e Batista (2012), Cardin (2012), Catta (1994), Kleinschimitt (2016), 
Rahmeier (2016) e Willers (2015). 
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uma sociedade menos afeita a preconceitos, mais justa e mais igualitária185.. 

Também a angulação que se dá aos fatos noticiados é construtora de uma 

determinada perspectiva (SILVEIRA E GUIMARÃES, 2016). 

A questão a ser explorada são as possibilidades e estratégias de 

construção, circulação e fixação de um discurso fronteiriço a partir de si, ou seja, a 

partir da fala de fronteiriços sobre si e sobre sua realidade vivida. O conceito de 

discurso é importante porque envolve um sujeito que fala e tem uma fala legitimada 

para dizer algo sobre alguma coisa a alguém. 

A construção de uma estratégia discursiva marca, portanto, a tentativa de 

hegemonização de um conteúdo por um falante que se quer e é reconhecido como 

habilitado para tal ante um grupo de receptores. Centrados nesta concepção há um 

bom número de estudos abrangendo como a fronteira é conceituada na grande 

imprensa, e o consenso é de que ela é construída como um local perigoso onde 

ocorrem crimes de todas as espécies. 

Em paralelo a isso, a imprensa também contribuiu para que o nacional fosse 

fixado nas fronteiras. Analisando especificamente a imprensa na fronteira Argentina-

Brasil e Paraguai se tem que esta nasceu e se consolidou em paralelo com os 

limites dos Estados Nacionais e com o claro intuito de colaborar com a fixação do 

território e de consolidar a nacionalidade. Esta esteve presente como forma de uma 

presença nacional, não apenas pelas concessões estatais de rádio e tv, como 

também pela tentativa de demarcação de um território linguageiro, e 

contemporaneamente, no caso da imprensa escrita e televisiva brasileira, na 

construção da fronteira como um lugar perigoso e violento, um lugar onde se 

confronta cotidianamente o inimigo. Tudo isto faz parte de uma estratégia de 

inclusão (o que é nacional, o que pertence àquele povo, àquela cultura, àquele 

território) e de exclusão (o que lhe é estrangeiro, externo). Porém também ocorreu a 

inclusão do fronteiriço em alguns espaços legitimados de fala, mormente na 

literatura regional. É possível perceber, portanto, que o processo de exclusão da 

fronteira é o mesmo que ocorre com as periferias das grandes cidades e com outros 

grupos sociais tidos como "estranhos" ou diferentes (SILVEIRA e GUIMARÃES 

2016a). 

Como estas mesmas autoras pontuam: 

                                                 
185 A respeito diz ver Wolff (1994) e van Dijk (2008). 
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[...]emergem das análises aspectos inerentes ao foco prestigiado pela mídia 
nas relações (trans)fronteiriças: contrabando de bens de consumo e de 
armas, narcotráfico, exploração de recursos naturais, preservação do meio 
ambiente, populações camponesas e indígenas, supeditadas à ordem 
geopolítica da segurança e defesa, controle e dominação e hegemonia nas 
fronteiras do Mercosul. São todos temas candentes que desfrutam da 
fortuna midiática, expondo a debilidade de todos aqueles que habitam as 
fronteiras ou por elas transitam. Um aprofundamento das condições de 
noticiabilidade em termos técnicos aporta como os valores-notícia dos 
crimes de descaminho podem estar a serviço de políticas diversas, como 
aquelas atinentes às relações internas (reforma agrária e reservas 
indígenas) ou internacionais, inerentes aos modelos de Estado e de gestão 
da segurança pública e defesa nacional. (IDEM, p12). 
 

 
A implicação disto é que há uma centralidade propositadamente não dita: a 

da redação dos grandes jornais e das grandes redes de televisão, situadas na costa 

atlântica do Brasil, e portanto, sujeitas às visões de mundo aí construídas e 

imperantes. Portanto, o que se tem é a construção de um olhar centrista sobre as 

periferias, à semelhança do que ocorre com as favelas ou com grupos sociais 

menos favorecidos. 

Da mesma forma que se busca resgatar a história, os dizeres, os saberes e 

se busca empoderar a estes grupos, é preciso buscar um olhar descentrado sobre 

as fronteiras que traga a público a visão do fronteiriço sobre seu modo de vida e 

sobre os processos que ocorrem na região em que vive.  

Se o fronteiriço é um sujeito excluído do discurso sobre si e sua realidade a 

partir do centro, quais as características do discurso que ele mesmo produz? Ter 

como perspectiva o fato de que o fronteiriço deve ter voice e exit requer que se 

analizem as condições sob as quais o processo de empoderamento pode se dar, 

assim como buscar estas condições.  Neste sentido, se faz importante analisar o 

que a fronteira diz sobre si, para si e para os outros. Esta perspectiva é ampla, e 

como o objeto aqui é o site Capitan Bado e esta cidade fica na fronteira do Brasil 

com o Paraguai direcionamos nossa reflexão para esta realidade. 

Há já uma extensa produção envolvendo o rádio, os jornais impressos e a 

televisão nas fronteiras, e em especial na Tríplice Fronteira brasileira com a 

argentina e o Paraguai186. Contemporaneamente os sites e os portais de notícias 

tem que ser analisados e é com a ideia de que estes portais representam a voz do 

                                                 
186 Como por exemplo: Garcia (2006), Goiris (1999), Japur (2013) Maidana (2002), Millán (2002) Rosa 
(2002, 2006 e 2103), Zamin (2013) e Wetternick e Escobar (2013) 
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fronteiriço sobre si mesmo e sua realidade, e que portanto são um espaço 

fundamental de construção tanto de voice como de exit, que propomos uma reflexão 

sobre o portal Capitan Bado: http://www.capitanbado.com/. E para tanto coletamos 

notícias no período novembro de 2017 – fevereiro de 2018. 

O próprio site se designa: Portal Oficial da Fronteira. Ainda que o caráter 

oficial não seja real, a existência do adjetivo dá a marca de como o grupo que 

constituiu e sustenta o portal quer que ele seja reconhecido: como aquele que 

contém a fala autorizada a falar da fronteira, para a fronteira e sobre a fronteira a 

partir de si mesma. 

Inúmeros portais têm aparecido com caracterização semelhante, o que dá 

ideia de que a comunicação barata permitida pela internet tem permitido que a 

fronteira fale de si, para si e para os outros, com a possibilidade de alcance mundial 

dada pela rede de computadores. 

O que chama a atenção no portal Capitan Bado é sua estrutura, o que lhe dá 

ampla cobertura geográfica. Nele é possível acessar aos portais Alto Paraná Digital, 

Canindeyú Digital, Ciudad del Este News, Encarnación News, Paraguay Digital e 

Salto del Guayrá al Día, além de noticiários exclusivos sobre economia, política e 

polícia do Brasil e do Paraguai. Há também uma rádio web com extensa 

programação de música paraguaia. 

Nem sempre o portal faz uso de matérias próprias, mas chama a atenção o 

fato de que ele tem um tópico específico para a fronteira. Nele centramos nossa 

análise, e o que se pode observar é que o Capitan Bado busca noticiar a fronteira de 

maneira completa. No período em tela observamos quatro notícias sobre economia 

e desenvolvimento. Destas todas tinham foco no desenvolvimento, e duas 

abordavam o desenvolvimento sustentável. 

Há bastante cobertura também sobre a política, já que o Paraguai também 

terá eleições gerais este ano e sobre crimes em geral. Sobre a questão da violência, 

o site apresenta uma característica discursiva bastante comum a este tipo de 

noticiário: autoriza e reproduz a voz policial. É a ela que se dá autorização para falar 

e as matérias assemelham-se a boletins de ocorrência, ou seja, descrevem as 

vítimas, os algozes e os fatos. Pouco ou quase nada é falado sobre o que levou a 

estes crimes, sobre o significado ou o impacto destes. 

http://www.capitanbado.com/
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Isto faz com que a violência na fronteira, à semelhança do que ocorre com 

as periferias das grandes cidades seja naturalizada e trazida para o cotidiano, o que 

em nada contribui para que seja resolvida. O mesmo acontece com a apreensão de 

drogas e contrabando. Somam-se as toneladas e os volumes apreendidos. Diz-se o 

que haverá com os envolvidos e o destino dos produtos. Nada mais. A fonte das 

informações, via-de-regra é a polícia, sendo dela o acesso privilegiado para abordar 

tais temas. 

Este tipo de articulação naturaliza a violência e mostra o contrabando como 

algo que não tem importância discutir. Este último fato também pode ser sentido 

através de conversas com os agentes do Estado que atuam na Tríplice Fronteira. 

Algo que é bastante característico das fronteiras passa, portanto, ao largo de uma 

discussão mais profunda. Parte do viver fronteiriço perde importância para parte 

daqueles que lá vivem e produzem vida e sentidos. 

Cabe destacar aqui que cobertura diferente é dada pela grande imprensa 

sobre tráfico de drogas e de armas. Os grandes veículos de comunicação 

abordaram o tema em uma série de reportagens especiais e o fazem quase sempre 

espetacularizando esta realidade e reforçando a noção de fronteira como o local do 

crime, ainda que neste tipo de reportagem o fronteiriço tenha voz187. Submetida a 

este processo, a fronteira se vê submetida a uma série de violências: tanto aquela 

que marca a conquista, a manutenção e o domínio do espaço (Goetert, 2013), assim 

como a ênfase dada a um aspecto de sua realidade que interessa noticiar no intuito 

de fortalecer e estimular políticas de controle. 

A tônica diferente é dada quando se aborda o desenvolvimento. A grande 

imprensa enfocou os conflitos existentes entre o Brasil e seus vizinhos no que diz 

respeito a grandes projetos de desenvolvimento. O site Capitan Bado articula um 

outro enfoque: suas matérias trazem as estratégias paraguaias para o 

desenvolvimento. A estrutura da notícia segue a estrutura padrão de dizer o que 

aconteceu ou acontecerá, quais os atores envolvidos (via de regra o governo ou os 

empresários) e os possíveis desdobramentos. A articulação, contudo articula as 

potencialidades do Paraguai como um país estável econômica e politicamente, rico 

em potencialidades e recursos naturais. 

                                                 
187 Sob este aspecto ver Dalmolin, Silveira, Guimarães, Paul e Henriques (2016) e também Silveira, 
Dalmolin, Foggiato e Silva (2016). 
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Neste sentido, é notória a articulação com posições tecidas pelo governo de 

Horácio de Cartes e um marcado sentido de construir que os vizinhos fronteiriços 

nem sempre gozam desta estabilidade, desta pujança ou abundância de recursos e 

visão estratégica. A visão é também um rompimento com articulações que o 

Paraguai vinha tecendo sobre si como a vítima da guerra, do imperialismo e do 

subimperialismo e o país miserável. 

Banhado pelos bons ventos da renegociação do preço da energia elétrica e 

pelos investimentos do FOCEM, parece que o Paraguai busca para si uma nova 

articulação no cenário geopolítico do Mercosul e do mundo, e o site parece 

corroborar esta articulação. É ilustrativa desta análise a manchete publicada em 24 

de fevereiro: “El país mostrará ventajas para atrair indústrias”. Só mostra vantagens 

quem as tem e quem é altivo para tal. 

Da mesma forma, o site enaltece que o Estado de Santa Catarina dependerá 

de uma massiva importação de milho paraguaio para sua atividade suinícola em 

2018. Destacando a produção paraguaia deste cereal, o site articula sobre este 

aspecto uma visão que se opõe à dos movimentos campesinos do Paraguai sobre o 

agronegócio do país vizinho e articula que ao invés de submissão ao Brasil, há 

complementaridade e interdependência. 

O site também ecoa a posição guarani de que o país possui uma cultura rica 

que deve ser reconhecida e que tem coisas positivas a oferecer, sobretudo quando 

se busca qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Esta é a tônica da 

matéria El tereré con pohã nãna: patrimônio de la humanidade? Aqui se destaca o 

uso do guaraní e o fato de que o jornal dá visibilidade aos pleitos oficiais para que o 

tereré com ervas medicinais seja reconhecido como prática cultural daquele país e 

como benefício para todos os seres humanos. 

O fato de tentar apoderar-se de algo que é característico a toda uma região 

como algo seu não é novidade na postura paraguaia que, discursivamente busca se 

constituir como portadora e representante disto, obliterando que Argentina e Brasil 

também possuem. É uma tentativa de marcar uma posição geoestratégica e 

diplomática que o jornal corrobora. 

Na busca por voice e exit, a existência de portais como o Capitan Bado 

News, ainda que a pesquisa não tenha medido seus níveis de audiência, tampouco 

o impacto de suas publicações, o que deve desdobrar em pesquisas futuras, é de 
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suma importância na medida que buscam articular discursos alternativos, embora 

nem sempre oposicionistas ao da grande imprensa. A busca por voice e exit requer 

mais do que isso: capacitação, e fundamentalmente a noção de que a fronteira tem 

que ser caracterizada e entendida como uma região específica, com modos de ser e 

de viver nacionais, mas também seus e que são fruto de um contato mais íntimo e 

frequente com o outro, assim como as periferias das grandes cidades, e isto quer 

dizer lidar com assimetrias que vão para além dos Estados Nacionais. Estas existem 

e são muito bem tratadas na literatura (Lamoso 2016). São inclusive aspectos 

importantes quando se pensa o desenvolvimento nacional, das faixas de fronteira e 

os processos de integração. A diferenciação no acesso, na produção e na circulação 

midiática também o são. Romper e lidar com estas barreiras é importante, o que faz 

com que o acompanhamento da produção midiática fronteiriça sobre a realidade das 

fronteiras se cubra de importância. 
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A LUTA PELO RECONHECIMENTO ÉTNICO DOS KOKAMA NA TRÍPLICE 

FRONTEIRA BRASIL/COLÔMBIA/PERU 

 
José Maria Trajano Vieira188 

 
INTRODUÇÃO 

 

Considerado “extinto” por alguns e totalmente “miscigenado” ou 

definitivamente “aculturado” por outros, o povo Kokama, que em termos de 

nacionalidade é dividido entre brasileiros, peruanos e colombianos, reapareceu no 

cenário social fronteiriço do alto Solimões e vale do Javari nas últimas décadas. 

Neste texto mostramos a luta dos kokama pelo reconhecimento étnico e territorial e 

por recursos das políticas e de instituições indigenistas oficialmente vigentes no 

Brasil. Analisamos especialmente a situação vivida no Brasil por indígenas nascidos 

no Peru e seus descendentes e que hoje tentam resgatar um patrimônio cultural 

específico, associado aos kokama, para se diferenciarem de outros povos indígenas 

da região, das comunidades ribeirinhas não indígenas e mesmo de outros peruanos 

que não se reconhecem como indígenas. Um grande obstáculo para isso é que 

estes “peruanos” são considerados por muitos como invasores estrangeiros, 

indígenas “falsos” e oportunistas. 

 

O POVO KOKAMA, HOJE  

 

O povo Kokama atualmente se encontra dividido em termos de 

nacionalidade, entre brasileiros, peruanos e colombianos. Do lado brasileiro da 

fronteira, na região do alto Solimões (AM) e no vale do Javari, os kokama vêm se 

mobilizando politicamente nas últimas décadas, na tentativa de se beneficiar das 

políticas públicas estatais, por meio de seu reconhecimento legal enquanto sujeitos 

detentores de direitos étnicos e enquanto coletividade indígena distinta das demais 

etnias da região. Nesse contexto, os kokama, reflexivamente, vêm procurando 

conhecer, resgatar e valorizar sua cultura tradicional, promovendo uma incessante 

busca de suas raízes como forma de conquistar visibilidade étnica diante de um 

Estado que historicamente os tem excluído das políticas indigenistas oficiais. Não 

                                                 
188 Doutor em Antropologia Social pela Unicamp, Professor na UFAM, zmtrajanov@yahoo.com.br 
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obstante os obstáculos à livre circulação de indígenas impostos pelo Estado 

brasileiro, sobretudo a fixação em ter- ritório nacional dos kokamaoriginários da 

Colômbia e principalmente do Peru, pessoas membros das famílias kokama mantêm 

relações transfronteiriças por meio de redes de parentesco, de intercâmbio político, 

religioso, cultural e econômico que atravessam e interligam essa fronteira geográfica 

entre distintos Estados nacionais e suas políticas, abrangendo uma vasta região da 

Amazônia que vai de Iquitos no Peru até Manaus no Brasil, passando pela 

Colômbia. 

 
 
 

Figura 1: Comércio de família kokama em Atalaia do Norte (abril de 2013) 
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A LÍNGUA E A CULTURA 

 

Os kokama são considerados um ramo da família linguística tupi-guarani, 

entretanto, além da tupi, a língua kokama contém elementos das línguas aruak e 

kechua, ou seja, é uma língua resultante da mistura de várias outras. Atualmente, 

alguns kokama conhecem palavras ou frases soltas e possuem as lembranças das 

avós que falavam a língua. Relatam que a perda da língua se processou em de- 

corrência do preconceito muitas vezes sofrido por eles. Ainda que em seus 

discursos e práticas os kokama carreguem as marcas das diversas experiências e 

memórias interculturais, as misturas linguísticas e culturais com outros grupos 

étnicos não implicam em eliminação dos kokama como grupo étnico específico. 

Confecção de roupas tradicionais, aprendizagem da língua materna, execução de 

danças, técnicas de pesca, conhecimentos sobre remédios caseiros, preparo de 

comidas e bebidas típicas e religiosidade são alguns dos ingredientes para fazer 

reviver a “cultura milenar” kokama. A região de fronteira entre três países e de 

encontro entre diferentes povos indígenas e sociedades nacionais leva à troca 

intercultural. Além dos kokama, a região fronteiriça é habitada por uma diversidade 

de etnias: tikuna, uitoto, yaguá, matsés, marubo, kanamari, matis, korubo e kulina, 

entre outras, entrelaçadas por redes de socialidade: trânsito de pessoas, relações de 

parentesco, objetos, conheci- mentos, práticas rituais e religiosas. 
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Figura 2: Senhora kokama, falante da língua materna em São Pedro do Norte (outubro de 2011). 

 
 

O FOCO DA PESQUISA 

 

Na minha pesquisa enfoquei a formação de algumas aldeias também 

conhecidas regionalmente como “comunidades”, habitadas majoritariamente por 

indígenas de nacionalidade peruana e seus descendentes. Analiso a adaptação 

vivida no Brasil por estes indígenas que, durante a maior parte de suas vidas, 

estiveram submetidos a outras leis, ditadas por outro Estado nacional, e a outro 

idioma. As acusações de oportunistas e “falsos” que recaem sobre os kokama, 

quando os mesmos reivindicam do poder público o reconhecimento étnico enquanto 

indígenas, não fazem o menor sentido. Sabemos que o povo Kokama, 

historicamente, foi obrigado ou induzido pelo Estado brasileiro (e também peruano e 

colombiano) e pelas missões religiosas a que ainda está submetido, a abandonar 

sua língua materna (obrigado a falar português e espanhol), suas antigas filiações 

étnicas e sua cultura; buscam recuperá-las por também esperar, dessa forma, 

potenciais benefícios individuais e coletivos. 

 

‘INVASOR ESTRANGEIRO’  
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Nos municípios brasileiros de fronteira como Benjamin Constant, Atalaia do 

Norte e Tabatinga (AM), os kokama – chamados de “índios peruanos”, “kokama 

peruanos” ou simplesmente “peruanos” – que transitam através das fronteiras, 

sobretudo no sentido do Peru para o Brasil, são tratados como invasores 

“estrangeiros” por setores das esferas públicas nacional, estadual e municipal; pela 

população local não indígena; por indígenas dos demais povos que compõem o 

contexto interétnico do alto Solimões/vale do Javari; e, no nível intraétnico, por 

pessoas do seu próprio povo, pertencentes a outras comunidades e/ou associações 

kokama. Muitos desses atores sociais e instituições afirmam que no vale do Javari e 

no alto Solimões não existem kokama, mas sim peruanos oportunistas que querem 

se passar por índios para obter supostas regalias usufruídas pelos demais povos 

indígenas que habitam o território brasileiro. Esse não reconhecimento do outro 

enquanto diferente e sujeito de direitos étnicos, é fruto da disputa de poder entre os 

grupos sociais da região (madeireiros, empresários ligados ao turismo de “selva” e 

comerciantes), e tenta se fundamentar na ausência de elementos concretos de 

cultura indígena (tais como língua, crenças, costumes, etc.) tomados de uma forma 

naturalizada, estática e imutável. Ignora-se o processo colonial e o contexto de 

interação dos quais os kokama participaram e ainda participam. 

 

A CHEGADA DOS ‘PERUANOS’  

 

A partir de 1969, muitas comunidades kokama se tornaram adeptas da 

Irmandade da Santa Cruz ou Ordem da Cruzada, uma religião cristã fundada por um 

profeta nascido em Minas Gerais, conhecido por José Francisco da Cruz e que tem 

no seu corpo doutrinário elementos do catolicismo, protestantismo evangélico e de 

religiões indígenas, principalmente as de origem tupi – adotando destas a 

cosmovisão catastrófica de destruição e recomeço. A cruz e a bíblia formam os 

símbolos da Irmandade da Cruz. O irmão José, como ficou conhecido, pregava o fim 

do mundo e a salvação dos que eram protegidos sob a égide da cruz, sendo que 

após a catástrofe, os “puros de coração” alcançariam o local sagrado, onde a 

abundância e a fartura seriam uma constante. Nesse sentido, a cosmovisão desse 

movimento em muito se assemelha ao ideário da “terra sem males” dos tupi.  
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Uma das versões da catástrofe anunciada pelo irmão José me foi narrada 

por uma idosa kokama de Primeira Aldeia, em Atalaia do Norte, que o acompanhou 

em suas peregrinações durante alguns anos. Ela conta que muitas famílias kokama 

vieram para o Brasil porque o irmão José anunciou um tempo de guerra e miséria no 

Peru, em que os kokama nada mais teriam e em que a passagem pelas fronteiras 

com Brasil e Colômbia seria impedida. Irmão José ordenou que abandonassem o 

país e, assim, as famílias desceram o Amazonas e adentraram pelo Javari, 

instalando sua aldeia às margens desse rio, há cerca de 30 quilômetros acima de 

Atalaia do Norte, onde hoje se encontra a comunidade de São Pedro do Norte – a 

recomendação de irmão José era para que ficassem em terra alta, pois viria uma 

grande alagação, uma espécie de dilúvio. Em tempos recentes, a principal 

motivação para a vinda de famílias kokama para o Brasil parece ter sido este cunho 

religioso, desencadeada por um movimento missionário. Entre 1972 e 1980, o povo 

Kokama que estava concentrado na cidade de Nauta, região de Iquitos, começou a 

se espalhar e a formar novas comunidades em diferentes lugares (e rios). 

Atualmente, encontra-se no rio Ucayali, em Maranón, baixo Huallaga; no rio Napo, 

ainda em território peruano; e na comunidade de Ronda, entre outras, localizada no 

município de Letícia, sul da Colômbia, numa região conhecida como trapézio 

colombiano. Do lado brasileiro, os kokama estão na região do alto, médio e baixo rio 

Solimões; em Benjamin Constant; de Tabatinga até Manaus; e, no vale do Javari, 

habitam comunidades em Atalaia do Norte. 

 
 

 
                    Figura 3: Culto em Igreja da Irmandade da Santa Cruz, São Pedro do Norte, agosto de 2014. 
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ORGANIZAÇÃO SOCIOESPACIAL 

 

Atingidos pelas frentes de expansão não indígena, a maioria dos grupos 

kokama passou por processos de re-territorialização em missões religiosas, cidades, 

comunidades, colocações extrativistas, etc. Atualmente a organização socioespacial 

da região vem sendo cerceada pela apropriação indevida de áreas de recursos 

naturais, igarapés e bairros da região, por parte de patrões do extrativismo, 

pescadores, caçadores profissionais, narcotraficantes e pelo turismo selvagem e 

especulação fundiária urbana. Isso tem provocado transformações sociais, 

territoriais e deslocamentos forçados do povo Kokama que ocupa o alto 

Solimões/vale do Javari, comprometendo a sua autonomia econômica e a sua 

sobrevivência física e cultural. 

As principais atividades de subsistência dos kokama são a agricultura, 

cultivando sobretudo a macaxeira e a mandioca para a fabricação de farinha, a 

criação de animais domésticos para o consumo próprio e a pesca. Isso apesar de 

uma longa história de contato com os não índios, desde meados do século XVI, tê-

los envolvido em várias formas de produção para o mercado, de trabalho extrativo e 

de comércio urbano – há os que vivem da renda de aposentadoria e salários como 

de professores e agentes de saúde, além de políticas sociais do governo, como o 

Bolsa Família. 

 

DADOS POPULACIONAIS  

 

Os dados populacionais sobre a população kokama no Brasil são bastante 

imprecisos, controversos e flutuantes. Trabalhamos nesse texto com dados 

levantados pelas organizações indígenas kokama há mais de uma década, até 

porque a maior parte dessa população ainda não se encontra reconhecida como 

indígena pela Funai. A partir dos gráficos populacionais do Conselho Geral das 

Tribos Tikuna (CGTT), pudemos constatar que, no alto Solimões como um todo, 

eram 55 comunidades identificadas “exclusivamente” por indígenas Kokama, 

distribuídas pelos municípios de Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de 

Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Iça e Tonantins. Os kokama compartilhavam 

outras 14 comunidades, majoritariamente com os tikuna, mas também com os 
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kaixana, kambeba e uitoto. Levantamento populacional por família, realizado pela 

Organização Indígena do Povo Kokama do Vale do Javari (Orinpokovaja) no ano de 

2011, computou 110 famílias, totalizando 550 pessoas que se identificaram como da 

etnia kokama, apenas no município de Atalaia do Norte. Em Benjamin Constant, na 

comunidade Bom Jardim, segundo dados da Sesai (Secretaria Especial de Saúde 

Indígena), a população indígena era de aproximadamente 123 famílias, totalizando 

um total de 723 pessoas, a grande maioria formadas por kokama, mas também por 

tikuna, algumas famílias witoto e por outras “mistas” (mistura de nordestinos, 

peruanos, colombianos, tikuna e kokama, entre outras combinações possíveis). 

Segundo o agente de saúde da comunidade, em 2015 residiam na comunidade 157 

famílias kokama, totalizando perto de 800 pessoas. A comunidade Luiz Ferreira, 

criada há 5 anos na periferia da cidade de Tabatinga, possui uma área de dois 

hectares e meio e é habitada por 211 pessoas auto-identificadaskokama e 

reconhecidas enquanto tais, à exceção de três famílias nucleares tikuna. Mas 

segundo dados da liderança local, só no meio urbano de Tabatinga haveria 3.650 

indígenas kokama. 

 

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA  

 

A participação ativa de líderes Kokama na política indígena e partidária e a 

criação nas últimas duas décadas de diversas associações locais, de comunidades 

ribeirinhas e urbanas, representam uma nova configuração de articulações políticas 

que ainda está em construção, mas que poderá definir melhor as reivindicações dos 

grupos étnicos kokama. Eles tentam participar de projetos (com a colaboração de 

assessores de ONGs, órgãos governamentais municipais, estaduais e federais, 

universidades, antropólogos) para obter fontes alternativas de renda para as 

comunidades. Tais empreendimentos visam fundamentalmente o fortalecimento da 

identidade étnica, a valorização das tradições, o desenvolvimento sustentável, a 

inserção nas políticas indigenistas nas áreas de saúde e educação (a exemplo do 

reconhecimento de escolas diferenciadas), a reconquista da especificidade cultural e 

linguística e do seu território, bem como a obtenção do Registro Administrativo de 

Nascimento Indígena (Rani). A demarcação das áreas reivindicadas pelos kokama 

torna-se importante perante a interferência negativa de interesses capitalistas 
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nacionais e estrangeiros, levando os jovens indígenas à falta de perspectivas e 

problemas sociais (delinquência, drogas, alcoolismo, prostituição). Há litígios en- 

volvendo questões territoriais nas comunidades habitadas pelos indígenas, 

estimulando-os a buscar emprego urbano e prazeres lúdicos (festas, álcool, drogas 

e prostituição). A Festa Cultural do Povo Kokama Milenar, realizada pela Associação 

do Povo Kokama e Tabatinga no Centro Cultural Presidente Lula, em 30 de 

setembro de 2012, constituiu palco privilegiado para representação da autenticidade 

cultural indígena (danças, comidas, plantas medicinais, vestuário e músicas para 

legitimar um discurso em defesa de direitos baseados na etnicidade indígena) diante 

de interlocutores não indígenas (Funai, políticos, imprensa, antropólogo, 

universidades). Nesse processo de reinvenção de suas tradições, os kokama 

construíram em Tabatinga uma “maloca”, que é utilizada para festas e apresentação 

de dança. 

 
 

 
     Figura 4: representantes do povo Kokama antes de conferência sobre política indigenista (Tabatinga, outubro de 2015). 

 

 

CULTURA DE FRONTEIRA  
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Colombianos, peruanos ou brasileiros, somos membros da família humana e 

como espécie somos filhos da humanidade por cujo bem-estar vale a pena lutar. 

Devemos ser capazes de ver alguns kokama, por contingências históricas nascidos 

em outro país, não como invasores, mas como hóspedes, com os quais 

compartilhamos uma mesma Amazônia e um mesmo planeta, independentemente 

do Estado-nação ao qual estamos vinculados. Discriminar, excluir, controlar pessoas 

quem têm a mesma complexidade e capacidade intelectual, por causa das suas 

diferenças culturais, é uma violação contra os direitos humanos e uma afronta ao 

livre pensamento. Indígenas ou não, a maioria da população da tríplice fronteira 

Brasil/Colômbia/Peru é composta por sujeitos multiculturais, multinacionais e 

multiétnicos, o que vem se consolidando na formação de uma cultura de fronteira 

que tem como pano de fundo a diversidade dos grupos que a compõem, grupos 

estes que em determinados contextos tomam o primeiro plano da cena social. Como 

sugere o antropólogo Mauro Almeida, 2011 “é possível contribuir para a formação de 

um país onde a identidade de cidadãos iguais seja resultado de uma luta pelo 

reconhecimento constante de diferenças”. Para além da nacionalidade, os kokama 

sempre foram grupos sem fronteiras geográficas rígidas; mais do que peruanos, 

colombianos ou brasileiros, se posicionam como indígenas e kokama em particular. 

 Enfim, como membros da espécie humana que buscam qualidade de vida, 

por reconhecimento das diferenças como uma forma de conquistar a igualdade de 

oportunidades, numa sociedade mais ampla que historicamente tentou alijá-los do 

processo social, políti-co e econômico. Como observa Viveiros de Castro, 2016 os 

indígenas “são nosso exemplo, um exemplo de ‘rexistência’ secular a uma guerra 

feroz contra eles para ‘desexisti-los’, fazê-los desaparecer, seja matando-os pura e 

simplesmente, seja ‘des-indianizando-os’ e tornando-os ‘cidadãos civilizados’”. 

 Enquanto recentemente alguns grupos kokama “brasileiros” conquistaram 

visibilidade e direitos perante o Estado como povos diferenciados, outros grupos 

kokama, sobretudo aqueles chegados recentemente do Peru e da Colômbia, ainda 

carecem de tal reconhecimento. No caso dos kokama, a diversidade política, 

ideológica, religiosa, nacional, de interesses e estratégias dificultam ações coletivas 

baseadas em alianças intercomunitárias, construídas em torno de objetivos, projetos 

e identidades comuns. Neste caso, subsistem as disputas de poder, os conflitos e 

contradições entre os atores sociais envolvidos na produção e reprodução das 
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identidades. Até que ponto seria possível para os kokama estabelecer um diálogo 

intraétnico em torno de objetivos comuns? É uma questão que só o desenrolar da 

política indígena e indigenista poderá explicitar no decorrer do tempo. 
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“BAIRROS DE MÁ FAMA”: EXPERIÊNCIAS COTIDIANAS DE 

TRABALHADORES NA CIDADE DE GUAÍRA-PR 

 
Joselene Ieda dos Santos Lopes de Carvalho189 

 
PARQUE HORTÊNCIA  

 

Não há uma entrada específica escrita “Parque Hortência”. Inclusive, é 

possível nos direcionarmos até o bairro ainda na Avenida Thomaz Luiz Zeballos 

(que é a avenida mais próxima dos dois bairros que pesquiso), mas, para este 

trabalho, entraremos na primeira rua que passa a rotatória que divide a Vila Alta do 

Parque Hortência. É uma rua que ainda não foi asfaltada, é constituída por pedras e 

há casas de ambos os lados. Nos finais de semana, quando ia realizar as 

entrevistas percebia a diferença, pois, os bairros estavam movimentados, ao 

contrário dos outros dias da semana, quando os bairros pareciam desertos. 

Segundo dados fornecidos pelo escritório do IBGE da cidade de Guaíra, no último 

censo ocorrido em 2010 havia 519 casas no bairro e a população era de 1560 

moradores. No entanto, o responsável pelo IBGE afirmou que o crescimento da 

população do bairro aumentou de 15% à 20% até 2015.  

De modo geral, visitando-os, participando de suas rodas de conversas e 

conhecendo as casas, pude perceber que são construídas humildemente através do 

esforço da própria família que se uniu e trabalhou nos finais de semana para agilizar 

o lugar de sua moradia. É possível que ao caminhar no bairro, consigamos enxergar 

alguns cômodos, televisão ligada, pessoas na cozinha ou no pequeno terreiro fora 

da casa. Além de tantas casas, há mercearias, igrejas evangélicas e uma capela, 

lojas de roupa, mas todos esses comércios em ruas diversificadas, não há um ponto 

central no bairro. Há uma escola municipal denominada Amália Castagna Flores190 

que foi onde os filhos de tantos trabalhadores que ali vivem estudaram.  

                                                 
189 Doutoranda em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Vinculada à 

Linha de Pesquisa de Trabalho e Movimentos Sociais. Sob a orientação de Rinaldo José Varussa. 
Email: joohieda@hotmail.com 
. 
190 Através da Ata da Câmara Lei n°707 a empresa Eletrosul- Centras elétricas do Sul S.A., doou o 
prédio por ela construído para a Prefeitura Municipal de Guaíra que o destinou para a instalação da 
Escola Municipal Amália Castagna Flores, documento assinado em 25 de maio de 1983 pelo prefeito 
Kurt Walther Hasper.  

mailto:joohieda@hotmail.com
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Em uma das ruas no sentido vertical que cruza com a rua da escola, é a 

casa de Ana e de Paulo, uma casa de esquina com um muro alto, um lugar onde já 

estive outras vezes para entrevistar o filho e a nora de Ana, trabalhadores do 

frigorífico da Cvale de Palotina.  

Ana é uma senhora de cinquenta e sete anos, ao me receber em sua casa, 

me mostrou o que mudou do tempo em que estive lá pela última vez. Construíram 

uma casa para Estácio e sua esposa, seu filho mais velho que trabalha no frigorífico 

que entrevistei e ampliaram a garagem onde Paulo guarda seu caminhão. Ana 

começa me narrando que:  

 
 

Essa casa que a gente mora nós compramos de um senhor que disse que 
tinha sido ele que construiu, era um barraquinho na verdade de madeira, 
não tinha muitos quartos, mas o terreno era grande né? Aí nós veio morar 
pra cá era finalzinho de 1979 porque era mais barato, quase que não existia 
o bairro ainda. Hoje a gente vê esse tanto de casa, mas, naquela época era 
mais pasto, ainda estavam vendendo de pouco os lotes né? (...) As primeira 
família que vieram pra cá que eu lembro foi a nossa e de mais umas 
pessoas do Paraguai, mas tudo já foi embora. É que na verdade eu também 
sou do Paraguai né? Mas eu nem sei te dizer quem eram direito porque a 
gente nem se cumprimentava, dava medo. (ANA, 2015, p.1) 

  
 

Antes de se casar, ambos viviam em sítios, Ana viera do Paraguai assim 

como outros moradores que ela narra que encontraram uma oportunidade de se 

mudarem para Guaíra para um bairro em que as condições financeiras eram 

melhores para comprar a casa. Ana narra ainda que “Eu vim do Paraguai porque 

aquilo lá não era vida não. A gente passava fome trabalhando no sítio dos outros, se 

ficava doente, não tinha pra onde correr, morria ali mesmo. Aí vim embora pra 

Guaíra pra pode ter uma vida digna”. Ainda hoje é comum moradores do Paraguai 

se locomoverem para Guaíra para serem atendidos no posto de saúde, para fazer 

compras nos mercados ou até mesmo se mudam para Guaíra e vão todos os dias 

trabalhar no Paraguai, reclamam da ineficiência da saúde do país vizinho. O medo 

que Ana menciona tem uma conotação diferente do que aparece nas narrativas de 

alguns entrevistados que foram morar no bairro já nos finais da década de 1980. 

Ana e Paulo foram uns dos primeiros moradores, portanto o medo era derivado da 

falta de habitação no bairro, dos terrenos que estavam vazios ainda sendo 

negociados para serem vendidos e pelo mínimo contato que tinham com seu 
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vizinho, diferente do medo que é narrado atualmente, que deriva de crimes que 

acontecem no bairro.  

Lendo as narrativas dos primeiros moradores do bairro, sentia a 

necessidade de estabelecer alguns pontos fundamentais na formação do bairro.  

Quando começaram a ser vendidos os lotes no Parque Hortência?  Nas entrevistas 

haviam experiências diferentes sobre as aquisições dos lotes, portanto, 

direcionando-me pelas entrevistas, encontrei uma Ata da Câmara, Lei n°554 de 18 

de novembro de 1975 que menciona a autorização de vendas de lotes do Jardim 

Internacional que é a parte mais antiga do Parque Hortência. Conforme segue:  

 
 

Art.1°. Fica o executivo autorizado alienar, por venda, os terrenos adquiridos 
do Jardim Internacional, classificados na categoria de bens dominicais. 
Parágrafo único: As vendas dos lotes poderão ser a vista ou a prazo, 
observando o preço mínimo de Cr$ 2000,00 por unidade191.  

 
 

Essa lei se refere as terras do Parque Hortência, pois, este bairro reúne 

várias ruas e o Jardim Internacional neste período era pertencente ao bairro. O valor 

que consta do preço dos terrenos já havia sido narrado em algumas entrevistas 

realizadas com os moradores como Ana que menciona a ida para esse bairro pelo 

valor aquisitivo menor dos terrenos.  Mas, o que significava dois mil cruzeiros neste 

período sendo o salário mínimo referente ao ano de 1975 de Cr$532,80? Perguntei 

para um senhor que adquiriu nesta mesma época um terreno mais próximo ao 

centro da cidade e me disse que os valores comuns eram de CR$10000,00 por 

unidade. Portanto a vinda dos primeiros moradores estava relacionada à procura de 

lotes economicamente viáveis para construírem não somente suas casas, mas, suas 

vidas.  

Em uma rua em direção à escola outra casa que encontramos é a de 

Angélica, moradora do Parque Hortência desde 1981, desde que se mudou para o 

bairro vive nesta casa com seu esposo Manoel e até três anos atrás com suas duas 

filhas que já se casaram e não vivem mais no Parque Hortência. Angélica nasceu 

em Guaíra e morou até se casar em um sítio na localidade de São João neste 

mesmo município, juntamente com seus pais e seus sete irmãos. Quando entrevistei 

                                                 
191 Documento consultado pelo site http://www.guaira.pr.gov.br/  no item “Câmara Municipal” em 
Junho de 2015. O documento se refere à Lei  n°554  de 18 de novembro de 1975 assinado pelo 
prefeito Kurt Walter Jasper.  

http://www.guaira.pr.gov.br/
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Angélica em 2014, estava com cinquenta anos. Relatou-me sobre sua experiência 

em ajudar construir o que hoje chamamos de Parque Hortência, mas, que na época 

era “um monte de barro, sujeira, um monte de casinha fraquinha, hoje é outra 

história”, como narra Angélica.  

  
 

Meu marido é caminhoneiro né? Aí foi difícil porque quando nós veio morar 
pra cá tinha muito mato, as casa era longe, os vizinho era como daqui ali na 
esquina sabe? Aí ele ia viaja durante dias e eu ficava sozinha, eu tinha 
medo porque nossa casa agora é grande, mas antes, era um barraquinho. A 
sorte foi que eu fiz amizade aqui né? (ANGÉLICA, 2014, p.2)  
 

 
Angélica mudou-se para o bairro dois anos depois do que Ana, e já 

menciona que fez amizade com os outros moradores que ali estavam localizados. A 

vinda de mais moradores implicou que começassem a ter mais contato uns com os 

outros. Portanto, se no início do bairro não se olhava para o vizinho por medo de 

quem pudesse ser, um, dois anos depois, era uma forma de sobrevivência saber 

quem morava na mesma rua. Laços que se estendem até hoje, quando fui 

entrevistar Angélica estava cuidando do neto de uma vizinha e disse “esse menino é 

da família já!” relações que são resultantes de anos vividos no Parque Hortência e 

pelas semelhantes necessidades que essas famílias passaram é que se pode 

afirmar que um dos caminhos encontrados como solução foi o da solidariedade entre 

as famílias.  

 
 

Ixi, quando nós mudamos pra cá foi nossa primeira casa na cidade né? E 
como compramos aqui por ... não lembro o preço, mas, foi barato. Aí nunca 
mais saímos. Porque se a gente precisasse de um sal, um óleo, era longe 
de ir lá na cidade, comprar. Aí depois que foi vindo mais família, até energia 
veio, mercado... aí a gente foi virando mais amigo dos outros também e aí 
eu nunca mais quis sair daqui e acho um lugar muito bom de se viver. 
(ANGÉLICA, 2015, p.1) 

 
 

A entrevista com Angélica implica na discussão de alguns assuntos 

importantes para compreender a história inicial do bairro. Primeiro, sua entrevista 

afirma mais uma vez o valor aquisitivo dos terrenos para famílias que facilitava para 

aqueles que procuravam um lugar para viver, por segundo o aspecto do 

companheirismo entre os moradores do Parque Hortência da década de 1980 e 

como se relacionavam com o restante da sociedade. O bairro nunca esteve fora da 
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cidade geograficamente, mas, para Angélica “ir lá na cidade comprar” tem uma 

diferenciação do lugar que ela ocupa, entendendo que o que considera por cidade é 

o centro, onde tem mercados, casas maiores, ruas asfaltadas, movimentação. Na 

entrevista de Angélica o povoamento do bairro não acontece apenas pela vinda de 

moradores, mas, pela presença de alguns comerciantes é o que diz respeito ao 

“progresso” do Parque Hortência. A entrevistada utiliza uma comparação do que 

entende por cidade, afirmando que o bairro só se tornou pertencente à cidade 

quando aderiu a estes aspectos. 

 

VILA ALTA 

 

Na entrada do bairro há o único asilo da cidade “Lar São José” de um lado e 

do outro há muitas árvores, plantações e no meio disso tudo, a aldeia indígena 

“Tekohá Porã”. Essa rua “principal” é asfaltada e parece que o bairro todo será 

assim, como as primeiras casas que nos deparamos. Segundo dados, do escritório 

do IBGE de Guaíra, em 2010 que foi o último censo realizado foi somado 344 casas 

na Vila Alta e 1159 habitantes, mas, o crescimento até 2015 foi de 15% à 20%.  

As primeiras ruas do bairro foram constituídas com pedras cerca de dez 

anos atrás, e até hoje não foram asfaltadas. Há um “ponto central” no bairro que é 

onde se localiza a capela e o centro comunitário. É aí que Carolina me recebe, pois, 

era mais fácil explicar onde era a capela do que sua casa logo entendi o porquê. 

Seguimos por ruas estreitas e cheias de casas, uma ao lado da outra e bastante 

semelhantes, construídas em lotes proporcionais do mesmo tamanho, exteriormente 

todas do mesmo modelo. Até que em uma dessas casas de BNH é onde Carolina 

mora juntamente com seu esposo Edson e sua filha Luciana. Carolina tem 56 anos e 

mora na Vila Alta desde que se casou e saiu da casa de seus pais em Guaíra. 

Conseguiram comprar a casa pela COHAPAR (Companhia de Habitação do Paraná) 

através de sorteio192 em 1986. 

                                                 
192 Ao entrar em contato com a COHAPAR pelo site www.cohapar.pr.gov.br e questionar sobre 

os procedimentos precisos para participar do sorteio e se há condições que fazem com que algumas 

pessoas fiquem na frente de outras para o sorteio, uma funcionária da COHAPAR respondeu que 

“Qualquer pessoa pode se inscrever para obter casa. Quando o programa é para atender baixa renda 

as famílias são classificadas pelo tempo de residência no município, número de filhos, que residem 

em área de risco, famílias com deficiente.  Para aprovação de qualquer família é feito uma pesquisa 

no CADMUT, cadastro único de mutuários, caso a família já tenha sido atendida por algum programa 

http://www.cohapar.pr.gov.br/
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Carolina é professora aposentada há sete anos. Trabalhou trinta e dois anos 

até conseguir sua aposentadoria, atuava nas séries iniciais. Uma das escolas em 

que trabalhou foi a Amália Flores que fica no Parque Hortência depois quando foi 

construída a escola na Vila Alta em 1991, Carolina conseguiu emprego e finalizou 

seus anos de professora de 1991 a 1997, ministrando aulas na escola Áurea Benck, 

no seu próprio bairro.  

Carolina explicitou um pouco de sua trajetória de vida e relembrou alguns 

dos momentos difíceis que enfrentou com seu esposo quando vieram morar na Vila 

Alta. “No início eu chorava toda vez que tinha que sair de casa”, mas hoje, me diz 

isso sorrindo já que “a vida está muito melhor, aqui mudou muito”. Ao casar-se em 

Guaíra em 1985 tinha o sonho de ter uma casa, foi aí que, juntamente com seu 

esposo, se inscreveram na prefeitura para participarem do sorteio das casas de BNH 

na Vila Alta. Foram sorteados logo na segunda remessa de casas a serem 

construídas na Vila Alta em 1986. Contou-me da felicidade em poder ter uma casa 

da qual já estava fora dos planos por entender que não possuía condições 

suficientes para comprar.   

 
 

Não sei se você sabe a divisão da vila. As casas da COHAPAR são mais ou 
menos do mesmo estilo. As que são diferentes é porque o pessoal 
aumentou. O pessoal foi tendo condições foi aumentando, foi modificando a 
casa. Mas, elas eram construídas todas sempre no mesmo estilo. (...) minha 
casa é do segundo bloco das casas da COHAPAR. Teve a primeira etapa, 
acho que eram trinta casas. Aí a segunda etapa que é onde eu moro são 
sessenta casas. Aí teve a terceira etapa que se não me engano são vinte e 
oito casas, aí teve a quarta etapa que foi também a última que são cento e 
dez casas que são lá na entrada da vila sabe? Perto do mercado Real... 
aqui no meio da escola, nas quadras de baixo e nas quadras de cima, foram 
as casas construídas na gestão do Mario Barbosa e foi doado pro pessoal 
né? (CAROLINA, 2015, p.3)  

 
 

A narrativa de Carolina já evidencia alguns aspectos dos quais discutirei no 

decorrer deste trabalho, mas, que são essenciais de serem mencionados. A Vila Alta 

não é composta somente pelas casas da Cohapar. Nos finais da década de 1990 e 

até 2013, inúmeras foram as construções de casa pelo projeto federal “minha casa, 

                                                                                                                                                         
habitacional a nível nacional ela será desclassificada. Em caso de financiamento com recursos do 

FGTS é analisado a capacidade de comprometimento de renda da família”. 
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minha vida”; porém, há uma divisão no bairro que não se remete apenas à questão 

estrutural, mas, que está difundida sobre os moradores recentes e os mais antigos.  

No entanto, a narrativa evidencia outros pontos importantes que auxiliaram 

na busca por informações sobre a aquisição das casas pelos moradores. No ano de 

1979 o prefeito Mário Barbosa Rodrigues autorizou doar à COHAPAR um 

loteamento da prefeitura para que fosse desenvolvido o Projeto Mutirão, conforme 

consta no documento “Art.1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder 

a doação à COHAPAR- COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ, uma área de 

84.085,00m² (oitenta e quatro mil e oitenta e cinco metros quadrados) identificada 

por chácara n°17 A-1.”193 Sendo aprovada a lei em 1985, em abril de 1986 foram 

entregues as primeiras casas da COHAPAR para os moradores que foram 

sorteados.  

Na década de 1980, essa política de habitação de BNH foi o que possibilitou 

com que estes trabalhadores que pesquiso, pudessem ter sua casa própria e, ao 

mesmo tempo, significou uma nova forma de criação de bairros operários: não era 

uma indústria específica que organizava a moradia dos trabalhadores, aglomerando-

os todos em um mesmo lugar, mas, a própria lógica do capital de separação do 

bairro da classe trabalhadora do centro da cidade organizou que as possibilidades 

direcionassem esses trabalhadores para Parque Hortência e a Vila Alta.  

Sobre a construção das casas de BNH na Vila Alta, segundo dados 

fornecidos pela COHAPAR194, no ano de 1986 foram construídas trinta unidades 

com as chaves entregues aos moradores em dezembro deste mesmo ano; em 1988 

trinta e uma casas foram construídas pela COHAPAR e entregues aos moradores 

em abril; ainda em 1988 mais trinta e sete casas foram construídas e também 

entregues em abril, mas, ambas são contadas separadamente, pois, há divisão dos 

blocos; em setembro de 1988 foram entregues vinte e quatro casas; e por fim, em 

1994 mais cento e vinte e três casas foram entregues aos moradores no mês de 

junho.  

                                                 
193 Lei n°765 aprovada em 10 de setembro de 1985.  
194 Solicitei os dados via “Fale conosco” no site http://www.cohapar.pr.gov.br/ e através de email foi 
enviado esses dados que são da “POSIÇÃO GERAL DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS” e 
uma relação de controle própria da COHAPAR. 

http://www.cohapar.pr.gov.br/
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A casa de Carolina foi construída em 1988, juntamente com mais 31 casas 

que se localizam no final do bairro195 a entrevistada diz “eu fico muito brava quando 

falam lá é o Mutirão e aqui é a Vila Alta porque “somos todos Vila Alta!” Há uma 

estigmatização entre os próprios moradores mais novos que tentam distinguir-se dos 

moradores mais antigos alegando que os crimes, a área perigosa fica no Mutirão 

que é a parte da Vila Alta que é composta por BNH.  Nobert Elias em seu livro “Os 

estabelecidos e os outsiders” que foi publicado em 1965 realizou um estudo sobre 

uma pequena cidade na década de 1950 da qual nomeou ficticiamente de “Winston 

Parva”. O autor observou que os próprios moradores do bairro se diferenciavam pela 

região em que moravam. Semelhante ao que pude observar na fala de Carolina, que 

se indigna ao ver que mesmo depois de uma história de luta dos moradores mais 

antigos, principalmente no que se refere a construir uma Associação e ir atrás de 

melhorias como posto de saúde, ruas asfaltadas, entre outras reivindicações, são 

vistos pejorativamente apenas pela localização e o modo de construção de suas 

casas.  

A “Associação de Moradores da Vila Alta” foi criada em 13 de Abril de 

1993196 sob a coordenação de Carolina. Anos depois, em 2003 a Associação foi 

reconhecida de forma legal pelo prefeito Manoel Kuba. O intuito da Associação 

desde sua criação é o de trazer melhorias para o bairro. Os moradores se organizam 

mensalmente e vão até a prefeitura exigir melhorias, informações e demais 

atividades que escolhem em Assembleia. Em Julho de 2015, por exemplo, houve 

palestras no centro comunitário sobre saúde, promovida pela secretaria de saúde, 

mas, exigida pelos próprios moradores.  

Outra entrevistada que conheci foi Cecília, que tem cinquenta e dois anos e 

mora na Vila Alta, trabalha como empregada doméstica na casa de sua irmã e gasta 

cerca de uma hora de bicicleta todos os dias para chegar até seu trabalho. Cecília é 

casada e tem três filhos que também já são casados.  Sua primeira casa foi 

construída durante a primeira etapa do BNH em 1986. Quando Cecília se casou com 

Antonio a primeira casa em que moraram foi a da Vila Alta, mas, a trabalhadora 

afirma que o casal tinha esperanças de conseguir um lugar melhor para viver. 

Antonio que trabalhava como pedreiro desde mais jovem, decidiu procurar emprego 

                                                 
195 Quando caracterizo o “final” do bairro, significa as primeiras casas que foram construídas das 
quais são mais afastadas da entrada do bairro. Portanto, os moradores denominam desta forma. 
196 Lei n°1.251 aprovada em 04 de dezembro de 2003.  
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em outra cidade. Com a perspectiva de “melhorar de vida” a família de Cecília foi 

embora da cidade de Guaíra para a cidade de Guarapuava. No entanto, se 

decepcionaram com a “cidade grande”, Antonio ganhava o insuficiente para 

sustentar sua família, não conseguiam pagar aluguel e chegaram a passar fome. 

Então, na década de 1990, retornaram para Guaíra e novamente procuraram uma 

casa na Vila Alta. Conseguiram comprar uma casa de BNH ainda do primeiro bloco 

que era o mesmo que haviam morado anteriormente.  

 
 

Joselene: E porque vocês voltaram pra ali? 
Cecília: Porque ali é mais melhor né? (risos) ali tem mais condição pra nós 
compra né? Estava mais barata as casa e ali a casa é nossa. Era tranquilo 
de morar, tinha uns drogadinho na esquina, mas, não dava trabalho desde 
que não mexesse com eles. (CECÍLIA,2014, p.3)  
 

 
Cecília e seu esposo Antonio, assim como outros moradores que entrevistei, 

decidiram se mudar para uma cidade maior mesmo sem ter certeza, baseando em 

informações de conhecidos que tinham ido para Guarapuava e “melhorado de vida”, 

foram em busca de emprego e acreditavam que seria melhor do que a vida que 

tinham na Vila Alta. “Foi difícil né? O Antonio não ganhava o suficiente pra sustentar 

a família e as crianças eram pequenas ainda. Foi aí que nós voltou de Guarapuava”. 

Quando retornaram, Cecília começou a trabalhar de empregada doméstica para que 

nunca mais passassem as dificuldades que lembram ter passado em Guarapuava. 

Entrevistei uma das filhas de Cecília, Cristina que tem trinta e dois anos. 

Cristina é diarista, trabalha três vezes por semana para poder cuidar de suas duas 

filhas, uma com quinze anos e a outra com seis. Cristina lembra que desde que 

voltaram para a Vila Alta “eram mais felizes” mediante as necessidades que lembra 

que passaram em Guarapuava. Faz dez anos que Cristina se casou e relatou que 

durante anos procurava uma casa na Vila Alta que tivesse condições de comprar 

com seu esposo. Quando realizei a entrevista em janeiro de 2015, Cristina e sua 

família estavam felizes, pois, através do esforço da economia que fizeram durante 

os dez anos em que casaram, finalmente conseguiram comprar uma casa no bairro.  

A princípio, quando estava organizando este primeiro capítulo pensei em 

trazer apenas os moradores mais antigos do bairro, no entanto, depois de ter 

entrevistado Luísa, considerei importante trazer aspectos de sua história mesmo 

sendo moradora há menos tempo do bairro, mas, que me chamou atenção por ter 
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uma experiência significativa por se tratar de uma jovem trabalhadora e diferente 

das entrevistas que eu já havia feito.  

A família de Luísa se assemelha a de Cecília, pois, também buscaram em 

uma cidade maior, melhorias tão sonhadas como: um emprego em que o salário 

fosse possível de sustentar a família; uma casa em que pudesse abrigar a todos, 

entre outras expectativas de melhorias. Luísa não nasceu na Vila Alta, tem 24 anos, 

mas, até os seus nove anos morou em outro bairro conhecido como Santa Clara, 

que assim como a Vila Alta também é visto pejorativamente, por se tratar de um 

bairro onde a maioria de seus moradores são pescadores e pelo fato de que em 

2008 a chacina ocorrida em Guaíra aconteceu em uma chácara neste bairro.  

Filha de um pescador e de uma empregada doméstica passou por muitas 

dificuldades: precisaram morar de favor durante grande parte da vida; seu pai sofria 

graves problemas de saúde, pois, era alcoólatra; o dinheiro que seus pais ganhavam 

não era o suficiente para sustentar toda a família.  “A gente sempre teve uma vida 

simples, simples assim mesmo”, me diz Luísa. Os avós paternos trabalhavam e 

moravam num sítio do qual tiveram que sair porque o dono decidiu arrendar para 

outra família. E então, compraram uma casa na Vila Alta. Essa não é apenas a 

história dos avós de Luísa no bairro, pois, seus pais precisavam constantemente da 

ajuda dos avós para sobreviver. Portanto, mesmo quando não morava no bairro, 

tinha uma trajetória de experiências naquele espaço.  

Os pais de Luísa, assim como Chico e Joana, como Cecília e Antonio, 

também foram procurar vida melhor em outra cidade. Foram pra Cascavel e até hoje 

Luísa não gosta de mencionar sobre a cidade, pois, tiveram uma vida repleta de 

dificuldades, de mudanças ruins na troca de uma cidade pequena para uma cidade 

maior.  Em Cascavel, não conseguiam pagar o aluguel, o trabalho de seu pai era 

longe e por isso necessitava de transporte público, não ganhavam o suficiente para 

conseguir sobreviver. “Lá foi difícil, se aqui já não estava bom lá foi pior ainda! (...) 

eu odiei morar lá”. Menciona que “a gente voltou embora sem nada, não tinha 

dinheiro nem pra pagar transporte pra trazer as coisas”. Portanto, Cascavel (Luísa 

denomina como “cidade grande”) trouxe péssimas lembranças e não confirmou nada 

daquilo que sonhavam como conseguir um bom trabalho e comprar uma casa. 

 
 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

311 

 

A gente não ficou muito tempo lá, não deu nenhum ano. (...) Pra você ter 
idéia, a minha irmã começou a trabalhar na casa de uma mulher, ah! A 
gente mudou de casa duas vezes, na segunda casa minha irmã foi trabalhar 
na casa de uma mulher que morava do lado. A mulher adiantou o salário 
dela que era trezentos reais na época, adiantou o salário porque a gente 
estava passando dificuldade, aí o que aconteceu... meu pai resolveu vim 
embora e tinha que pagar a mulher e aí minha irmã ficou pra trabalhar na 
casa da mulher e morando na casa do meu tio pra pode pagar o dinheiro 
que tinha sido emprestado e a gente veio embora. Aí quando minha vó 
faleceu, a minha vó que estava morando aqui, aí minha irmã veio. Aí a 
gente ficou morando aqui nessa casa. (LUÍSA, p.2, 2015). 

 
 

Embora cada morador dos bairros possuam histórias específicas de vida, há 

aspectos que são semelhantes. Algo em destaque nas entrevistas em que os 

trabalhadores narram que mesmo com as expectativas frustradas em voltar da 

cidade grande recorreram à cidade de Guaíra, pois, possuíam familiares nesta 

cidade. No caso de Luísa, conforme citado acima em sua entrevista, a ajuda dos 

avós reafirmou a esperança que a família tinha em que se voltassem para Guaíra 

mesmo apesar das dificuldades conseguiriam sobreviver melhor do que mediante as 

humilhações que estavam vivendo em Cascavel.  

A casa na qual Luísa e sua família mora até hoje na Vila Alta foi “herança” 

de seus avós paternos que também tinham uma vida bastante difícil, mas, que 

conseguiram comprar uma casa de BNH. A casa que abrigou oito pessoas durante 

parte da vida de Luísa é uma dessas casas de BNH que é difícil de identificarmos 

pela semelhança com as outras do bairro, possuem o mesmo aspecto físico e o 

mesmo tamanho do lote.  Com os três filhos que deixaram de ser crianças e que 

com a força de seus trabalhos conseguiram ajudar os pais financeiramente, foram 

ampliando a casa, que embora possua a mesma estrutura física das demais casas 

de BNH do bairro, atualmente conta com dois quartos a mais.  

Luísa tem muito orgulho em viver e fazer parte da Vila Alta prova disso foi 

que inicialmente relatei sobre minha necessidade de entrevistar moradores que 

fizeram parte da formação do bairro, pensando que Luísa sugeriria sua mãe para 

que eu entrevistasse, mas, me disse que teria o maior prazer de junto com sua mãe 

me dizer dos momentos bons e difíceis que haviam vivido no bairro, “me sinto parte 

daqui desde que eu nasci”. Quando Carolina e seu marido, moradores mais antigos 

da Vila Alta que conheciam os avós de Luísa por serem vizinhos, souberam da 

história de Luísa a acolheram em sua casa durante anos sem cobrar nada de sua 

família, estabelecendo assim um laço quase que familiar. Carolina tornou-se 
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madrinha de Luísa que vive cotidianamente na casa de Carolina, até hoje. Quando 

realizei a entrevista, Luísa me levou para a casa de Carolina, e mencionou que “aqui 

é minha casa também”. Interessante notar como uma família que também mora em 

uma casinha de BNH acolheu uma menina de outra família que passava 

necessidade, sem cobrar nada em troca. Histórias assim fizeram parte da 

construção destes bairros e não aparecem nos jornais, que se encarregam de 

caracterizar estes lugares como impossíveis de morar para Luísa aquele lugar é o 

oposto do que aparece na mídia.  

O bairro em todas as entrevistas apareceu como o melhor lugar para se 

viver, mas, o que fica nítido nas histórias de vida de seus moradores é que não são 

apenas “escolhas”, mas o bairro é o lugar que as circunstâncias da vida 

possibilitaram que esses trabalhadores conseguissem seu espaço.  

 
 

Ai, menina, houve muita mudança! A gente sofreu muito quando veio para 
cá. Naquela época não tinha asfalto, era barro, eu chorei quando mudei pra 
cá. A gente sofria muito, as ruas eram aquela terra, sabe? Aquele barro, 
aquele barro que quando você andava ia formando aquele saltão no pé, 
assim. Pra sair de bicicleta nem pensar! O povo andava com a bicicleta nas 
costas. É sério. Era fundo mesmo! Ai foi melhorando, né? Aí em questão de 
segurança assim também, havia naquele tempo assim muita insegurança 
assim, muita gente digamos, meio violenta, sei lá, tinha muita coisa assim 
no bairro, gente que as vezes que vinha de outro bairro pra cá, tinha rixa 
com pessoas daqui. Graças a Deus isso faz muito tempo, agora já era! 
Aconteceram outros problemas também, mas, de gente que veio de outros 
lugares e acabou acontecendo por aqui né? Graças a Deus aqui tem muita 
gente boa, a maioria é gente trabalhadeira, gente boa, graças a Deus! Mas 
como você sabe todo lugar tem gente de todo jeito. Graças a Deus aqui é 
um lugar sossegado, tranquilo pra se morar. (CAROLINA, 2015, p.1). 

 
 

Na entrevista Carolina demonstra que os moradores da Vila Alta vivenciam a 

má fama do bairro. Mesmo dizendo que é algo do passado, ao afirmar que “todo 

lugar tem gente de todo jeito”, evidencia a aceitação de que ali “existe gente que não 

presta”, assim como em outros lugares também. Ou seja, a fala de Carolina consiste 

em afirmar que a Vila Alta é um bom lugar para morar, que conseguiram passar 

pelas dificuldades tanto de infraestrutura, quanto das afirmações pejorativas sobre o 

bairro. Por outro lado, o problema é remetido ao “outro” que vem de fora cometer 

crimes no bairro. No entanto, na própria entrevista Carolina afirma o envolvimento de 

seu filho com o tráfico de drogas, portanto a violência não está presente somente no 

jornal, ela é existente e permeia a vida dessas pessoas.  
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Quando Carolina narra a história de sua família, chora e pede pra que eu dê 

pausa no gravador. Quando se recompõe me diz “você sabe da história do meu 

filho, né? Ele foi preso”.  Mesmo já tendo se passado quase um ano da prisão de 

seu filho mais velho de vinte e oito anos, Carolina se sente desconfortável para falar 

sobre esse assunto. Surpreendi-me quando me questionou se eu sabia deste fato, 

pois, não fazia sentido eu saber. No entanto, para Carolina é como se todos os 

moradores da cidade de Guaíra soubessem da prisão de seu filho. 

Esse assunto provoca uma série e emoções na entrevistada, primeiro 

porque ela não havia percebido que seu filho tinha um “trabalho extra”, chegava do 

seu trabalho e saia nas noites com seus amigos, mas, para Carolina era comum que 

rapazes entre vinte e trinta anos saíssem, se divertissem. Em uma noite, Carolina 

recebeu a terrível notícia: seu filho tinha sido preso por tráfico de drogas. Depois 

desse acontecimento, a vida de sua família no bairro precisou se reconstituir. 

Carolina que é coordenadora da capela Santa Terezinha há mais de dez anos, não 

conseguia se posicionar frente à igreja pela vergonha de não sentir que sua família 

era exemplo para as tantas outras famílias no bairro. “Aonde eu ia parece que todo 

mundo estava me olhando e comentando”. No bairro a notícia pode ter se 

espalhado, mas, o sofrimento de Carolina fazia com que achasse que todos sabiam 

de sua história, depois de ouvi-la contar, senti que a entrevista pode ter significado 

um espaço de se defender, de dizer “fiz tanto por essa comunidade”, de mostrar que 

a vida continuara e que não queria ser relembrada por esse fato em sua vida.    

Carolina não disse claramente que não gostaria que a memória do dia em 

que seu filho foi preso aparecesse na história do bairro, mas, quando me pediu pra 

desligar o gravador para chorar ficou evidente o desconforto e tristeza em lidar com 

esse assunto. Logo, compreendi que o papel de Carolina enquanto coordenadora da 

capela e seu esposo coordenador do centro comunitário faz com que se sintam na 

obrigação de falar sobre uma história bonita da Vila Alta e não se remeter a fatos 

que possam parecer individuais, mas que na verdade, são comuns a tantas famílias 

do bairro.  

O intuito deste texto foi o de contextualizar algumas das histórias que 

representam a formação do Parque Hortência e da Vila Alta, apresentando aspectos 

que demonstram que embora exista a má fama destes bairros, suas formações 

foram repletas de histórias de luta.  
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FONTES ORAIS 
 
Ana, 57 anos, trabalha como empregada doméstica e é moradora do Parque 
Hortência. Entrevista realizada no dia 28 de dezembro de 2014.  
 
Angélica, 46 anos, trabalha como costureira em um fábrica de roupas infantis e é 
moradora do bairro Parque Hortência. Foi entrevistada em 28 de setembro de 2014. 
 
Carolina, 56 anos, atualmente está aposentada mas era professora das séries 
iniciais e é moradora da Vila Alta. Entrevista realizada no dia 10 de janeiro de 2015. 
 
Cecília, 52 anos , trabalha como empregada doméstica e é moradora da Vila Alta. 
Entrevista realizada no dia 09 de janeiro de 2015.  
 
Cristina, 32 anos , trabalha como empregada doméstica e é moradora da Vila Alta. 
Entrevista realizada no dia 09 de janeiro de 2015. 
 
Luísa, 24 anos, trabalha em uma mineradora em Terra Roxa e é moradora da Vila 
Alta. Entrevista realizada no dia 10 de janeiro de 2015.  
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MUDANÇAS ESTRUTURAIS DAS RELAÇÕES DE FRONTEIRA EM FACE DA 

GLOBALIZAÇÃO 

 

Kelly Cardoso da Silva197 
 
INTRODUÇÃO  

 

Muito embora a exploração do trabalho assalariado seja a principal 

determinante do modo de produção capitalista, há outras características essenciais 

à reprodução do capital, dentre elas, em particular, as ligadas à função de consumo. 

Nesse sistema, a economia exige não só a reorganização dos fatores produtivos 

para minimização dos custos de produção, mas também da reordenação estrutural 

da circulação das mercadorias a fim de reduzir os gastos com a colocação dos 

produtos no mercado. A padronização dos bens de consumo torna-se, assim, um 

paradigma exigido para a redução de custos de produção e o incremento de bens e 

serviços para o aumento da lucratividade. Quando esses paradigmas do capital são 

estendidos em nível global, tem-se o fenômeno chamado de globalização. A 

globalização é a expansão do capitalismo e possui um forte viés homogeneizante, 

fazendo com que as práticas sociais sejam padronizadas em prol da produção e do 

consumo em escala mundial. Mas, como é próprio das contradições do capitalismo, 

a igualação dos modos de produção e consumo se realiza como fonte de 

desigualdades sociais. Cria-se um processo de empobrecimento e exclusão ao 

permitir que capitais circulem livremente pelo globo, sem comprometimento 

territorial. Trabalhadores podem ser realocados para sua exploração em qualquer 

parte do mundo; consumidores podem ser excluídos da ciranda de consumo em 

qualquer lugar. 

 Se o mercado internacional, típico da economia mercantilista, esteve 

invariavelmente ligado às políticas nacionais (por isso mercado “inter-nacional”), a 

globalização simplesmente ignora os limites territoriais geopoliticamente definidos, e, 

consequentemente, as fronteiras. A solidez das barreiras fronteiriças dos Estados, 

com seus muros, grades e cercas predispostos a garantir sua soberania tributária, 

mostra-se incapaz de conter a fluidez das relações globalizadas: livre circulação de 

                                                 
197 Mestre em Direito Público pela UNISINOS; Doutoranda em Sociedade, Cultura e Fronteiras pela 

UNIOESTE; Professora de Direito Penal no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas em Foz 
do Iguaçu/PR; Assessora no Ministério Público Federal; e-mail kellycardosoo@hotmail.com. 
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mercadorias, de capitais e de trabalho. Localizados na borda dos territórios 

nacionais, as regiões fronteiriças são lugares densamente afetados pelo não-lugar198 

do mercado global. As estratégias individuais de sobrevivência fronteiriça 

reproduzem as instabilidades geradas pelo mercado globalizado em suas práticas: 

relações líquidas, fronteiras líquidas.  

 

MUDANÇAS ESTRUTURAIS DAS RELAÇÕES DE FRONTEIRA EM FACE DA 

GLOBALIZAÇÃO 

 

A organização econômica sob a forma capitalista exige as correspondentes 

formas de organização política, social, familiar, etc., que lhe correspondam. E é sob 

essas condições que se reconfiguram as instâncias do poder político, em particular, 

o Estado. O aparato estatal, que antes servia ao modo de produção feudal, é 

colonizado para a consolidação e expansão do sistema do capital. De início, o 

influxo do poder estatal é canalizado para a formação dos mercados nacionais, que 

exigiam uniformidade de leis, regulamentos, moeda, instituições.  

A racionalidade econômica do capital ressente-se da necessidade de 

homogenização das manifestações econômicas e a formação dos mercados 

nacionais atende uma parte dessa expectativa mediante a criação de um espaço 

destinado a reger-se pelas leis de oferta e procura. Neste ponto ocorre também uma 

significativa mudança no modo relacional do Estado com o território. Se sob a égide 

do feudalismo o poder absoluto imprescindia da terra como seu objeto (de poder), 

sob a regência do capitalismo nascente o território passa a ser tratado como um 

espaço de controle das manifestações econômicas: os limites dominiais 

transformam-se em fronteiras de controle. Com efeito, se a nova forma de 

manifestação da riqueza era o acúmulo do trabalho sob a forma de capital, o 

domínio da terra transmuda-se em soberania territorial, e o Estado patrimonial cede 

passo ao Estado fiscal. Desse modo o mercado pode funcionar como um território 

relacional sobreposto ao território soberano. De um lado, um espaço destinado 

exclusivamente a reger-se pelas leis de oferta e procura e responsável pelo 

                                                 
198 Salienta-se que o termo “não-lugar” utilizado no texto não configura necessariamente aquele 
descrito por Marc Augé, o qual entende por “não lugares” os espaços que não são em si lugares 
antropológicos (AUGÉ, 2002. p. 73).  
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progresso; de outro, um espaço de controle disciplinar predisposto a manter a ordem 

econômica e que se alimenta do progresso econômico, drenando fiscalmente o 

excedente de produção do trabalho. 

Esse racionalismo homogenizante do Estado atende a uma agenda de 

demandas da economia, enquanto reproduz uma matriz de racionalidade reificante 

que domina todas as formas de expressão da sociedade. Desta maneira, a matriz de 

racionalidade estruturante do capitalismo faz recuar as antigas formas de mediação 

do poder, como a igreja e a esfera pública cortesã.  

Mas o amadurecimento do capitalismo sob a forma da industrialização, 

especialmente no século XVIII, trouxe novos componentes que suscitariam 

mudanças estruturais tanto no modo econômico como estatal. Sem capacidade de 

absorver toda a produção da indústria, os mercados nacionais careciam transcender 

das fronteiras nacionais expandindo seu raio de alcance para proporções mundiais. 

Ainda sem condições de se estabelecer por suas próprias forças, a economia 

demanda a força estatal para desbravar novos mercados, sob a forma de políticas 

nacionais de comércio exterior, transformando os Estados em agências diplomáticas 

de comércio exterior. As políticas nacionais defensivas, por meio de barreiras 

comerciais e a concorrência pela obtenção de matérias-primas, turvavam o projeto 

de expansão mundial do capital e a degeneração desse projeto alcançou seu cume 

com a eclosão das duas grandes guerras mundiais ocorridas nos primórdios do 

século XX.  

Duas constatações inevitáveis foram tomadas: a incapacidade da economia 

de mercado de prover, por si, o bem-estar da população e a inaptidão dos Estados 

nacionais de conduzirem o processo de mundialização do capital. Duas mudanças 

de eixo se fizeram necessárias para a expansão mundial do capital. Em primeiro 

plano, o Estado-nação teve de se converter em Estado-providência para dar conta 

do bem-estar nacional, ante a insuficiência da economia para fazê-lo; em segundo 

plano, o descolamento da economia dos territórios nacionais para a criação de um 

mercado global que funcionasse sob a racionalidade das leis de oferta e procura – a 

globalização. 

A saga do capital global conduz a consequências inevitáveis para as 

fronteiras. O Estado não pode abandonar sua anterior configuração de Estado-fiscal, 
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uma vez que continua (cada vez mais) dependente da drenagem de excedente de 

produção sob a forma de recursos econômicos para convertê-los em capital 

administrativo. A vigilância e o controle ainda se fazem necessários, mas as 

fronteiras devem se permeabilizar para os fluxos econômicos de capital, bens e 

trabalho. 

Desta feita, mister tecer algumas considerações acerca do conceito de 

fronteira, da influência da globalização em sua estrutura e em suas relações sociais 

e dos conflitos ocorridos nessa região tão paradoxal. 

Do breve escorço anterior, pode-se fixar que toda forma de manifestação 

social é sempre um produto não-determinístico da materialidade sensível. Ainda que 

mediadas por razões religiosas, familiares, estamentais, etc., há sempre uma razão 

econômica (em sentido material) que subjaz a racionalidade das relações sociais. 

Jeová não pune Caim simplesmente porque Caim é mau, mas sobretudo porque é 

agricultor, e ao vivente nas regiões áridas, que pouco obtém da agricultura (como 

eram os Judeus na antiguidade), é mais importante divinizar o pastor, representado 

por Abel. Na idade média, o poder absoluto coloniza o aparato judicial-punitivo como 

forma de manter a higidez de seus domínios realengos. A própria noção de família, e 

consequentemente o sistema de vingança privada, abrange uma comunidade 

biológica e patrimonial, conforme demonstrado por Engels (2002). As sociedades 

não transmudam sua orientação de punitiva para o de vigilância por outras razões 

senão por uma necessidade material-econômica da qual emergem as formas sociais 

correspondentes. A fronteira, enquanto área de vigilância, não é um ser-aí 

naturalizado que resiste aos oceanos de tempo, e sim uma específica manifestação 

de um estado de coisas cuja matriz racional é o das sociedades capitalistas. As 

formas de controle (gerenciamento de riscos, vigilância patrimonial, repressão ao 

contrabando e descaminho) demonstram uma necessidade intrínseca de reprodução 

dessa matriz determinante. É claro que amalgamadas a essas superestruturas estão 

as pessoas e suas materialidades, viventes e sua irremediável necessidade 

econômica de sobrevivência, humanos em suas relações de intercâmbio sensível. 

É só neste contexto que se pode compreender verdadeiramente o atual 

conceito de fronteira: não mais como linhas demarcatórias de patrimônio imobiliário, 

mas áreas de circulação de riquezas, circulação essencial para a reprodução e 
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expansão do capitalismo e, por isso mesmo, áreas sobre as quais o Estado fiscal 

burguês tem o pleno interesse de vigilância. Novas formas são engendradas 

(controle de tráfego, zonas de vigilância, revista pessoal, etc.) às quais se agregam 

as velhas formas, que são recauchutadas para corresponderem à razão ora 

dominante: a retumbância penal do regicídio é substituída pelo apelo estatístico do 

apenamento reclusivo de contrabando, descaminho, tráfico, etc., como mostra da 

eficiência do Estado no combate à criminalidade. As punições das violações aos 

totens da antiguidade agora se voltam a guarnecer a sacralidade das marcas e 

patentes. 

 Ora, se a globalização é um desdobramento do processo de expansão do 

capital, nada mais óbvio que esse estágio de maturação do capital vá influir 

decisivamente (embora não causalmente) na construção dos espaços fronteiriços. É 

sem perder de vista essa linha de raciocínio que se oferta, a seguir, a análise dos 

reflexos da globalização sobre as sociedades fronteiriças. 

O capitalismo expande-se com a globalização, que constitui um 

desdobramento do comércio internacional, que vinha se desenvolvendo desde o 

mercantilismo. Trata-se de uma necessidade do capitalismo para que ele não 

apenas mantenha seu processo de produção, como também possa expandir a 

reprodução da mais-valia, agora em nível global. A insuficiência do tamanho do 

mercado nacional e o requerimento de independência das políticas estatais 

nacionais para o comércio exterior ocasionam uma nítida pretensão, por parte do 

capital, de descolamento territorial das soberanias nacionais, criando-se um sistema 

para a livre circulação de bens, serviços, capitais e trabalho sem limites geopolíticos, 

um “território” reificado que perpassa as fronteiras nacionais e cuja lógica subordina, 

em escala mundial, todas as demais manifestações da humanidade. 

Se na passagem da idade média para a moderna o Estado foi essencial para 

a criação dos mercados nacionais, atualmente é o Estado que sobrevive das 

migalhas tributárias deixadas pela globalização. Assim, para o Estado sobreviver, há 

necessidade que este se adapte, mitigando sua soberania e desterritorializando-se 

em prol do mercado, de organismos internacionais multilaterais ou supranacionais 

(IANNI, 2013, p. 41). Tanto o capital quanto a força de trabalho deslocam-se 

velozmente para outros países, ocorrendo também um chamado consumo 
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padronizado, onde as pessoas de localidades diferentes consomem os mesmos 

produtos e as mesmas marcas. Pode-se falar inclusive em uma tentativa de 

uniformização nos sistemas político e jurídico, em um esforço de padronização do 

mercado e sua forma de tratamento, pois os “investidores” necessitam estar cientes 

das regras dos países em que atuam dentro deste “jogo capitalista”. 

Todavia, tal readaptação estatal é somente uma das faces da 

globalização199. O Estado modifica-se também como decorrência das mudanças 

operadas na própria sociedade. As relações sociais persistem em sua forma 

mercantil, mas se reestruturam de acordo com o modelo global de produção e 

circulação de riqueza.  

O paradigma capitalista global faz com que as práticas sociais 

homogeneízem-se em virtude da centralidade ocupada pelo fator econômico, 

ficando subordinadas a leis do mercado. Ao mesmo tempo o mundo torna-se ao 

mesmo tempo grande e pequeno, homogêneo e plural. No entanto, cumpre destacar 

que homogeneização não significa uma simples redução e isonomia entre os 

membros da sociedade, mas, nas palavras de Nestor García Canclini, um 

“reordenamento de diferenças e desigualdades sem suprimi-las” (CANCLINI, 2010, 

p. 11). A homogeneização põe em evidência a subordinação do Estado-nação aos 

movimentos e às articulações do capital (IANNI, 2013, p. 91). 

Tem-se, dessa feita, que a globalização constitui uma das maiores forças de 

transformação da paisagem social moderna. Essa transformação desconstruiu 

paradigmas das sociedades tradicionais anteriores criando uma fluidez nas relações 

humanas, as quais podem, em ocasiões determinadas, tomar a forma que as forças 

sociais e individuais exigirem. Na medida em que existe uma liquidez na sociedade, 

esta também está presente no sujeito que a compõe, que na sua construção 

identitária assume inúmeros papéis conforme o tempo e o espaço em que se 

encontra. 

                                                 
199 É necessário alertar que a ideia de um capitalismo sem fronteiras e independente sempre 

dependeu da ação estatal. E isso fica evidente em suas etapas, onde há uma variação entre a 

liberdade comercial e a colocação de obstáculos e restrições, tudo para a preservação da ordem 

capitalista internacional. Mesmo nesse sentido, as fronteiras não deixam de ser porosas para o 

que interessa ao capital.  
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Com a globalização tem-se um processo de desterritorialização que ocorre 

tanto na esfera econômica como na esfera política e cultural, ocorrendo um 

deslocamento ou dissolução de fronteiras em todos os níveis sociais. Contudo, na 

mesma medida que esta sociedade acolhe esses múltiplos papéis de seus sujeitos, 

também ocasiona um processo de descarte de parcela significativa desses. Do 

mesmo modo que a globalização intensifica as relações sociais também aumenta a 

distância entre aquele que participa da globalização e aquele que somente é 

atingido por seus efeitos, num processo de homogeneização e heterogeneização 

simultânea. 

Tem-se que o capitalismo cria uma imprescindibilidade desta 

homogeneização para que ele possa se expandir e se reproduzir, rompendo a 

unidade entre a necessidade e produção, já que a maioria das mercadorias não 

podem configurar “valores de uso” para seus proprietários. István Mészáros concebe 

essa homogeneização como uma “maldição”, afirmando que o capital coloca em 

movimento esse processo de homogeneização desumanizadora, ditado segundo as 

necessidades determinadas pela produção e pela troca de mercadorias, 

correspondendo à fragmentação extrema e à completa degradação do trabalho e do 

trabalhador (MÉSZÁROS, 2011, p. 626-627).  

Ao mesmo tempo em que a globalização possibilita campos de investimento, 

cria insegurança e, ao mesmo tempo em que amplia o mercado, observa o aumento 

dos processos de empobrecimento e exclusão (CARDIN, 2009). A globalização, 

nessa concepção, também é marcada pelo domínio e esmagamento do tempo e do 

espaço200, privilegiando o imediatismo e a instantaneidade e proporcionando uma 

nova concepção espacial.  

Surge um antagonismo entre o rigorismo da divisão geográfica e política 

com a fluidez econômica e também social e cultural201. Apesar dos limites 

previamente fixados pelos Estados em relação a suas dimensões geográficas onde 

exercem suas soberanias e jurisdição, na tentativa de manutenção da ordem interna, 

cria-se nas regiões de fronteiras internacionais uma interação social e cultural, 

                                                 
200 Anthony Glides afirma que ideia “lugar” e “espaço” são destruídas de forma gradual na 

modernidade (GIDDENS, 1991). 
201 Segundo Raquel Fabiana Lopes Sparemberger “no contexto atual dos Estados globalizados, a 

tecnologia da instantaneização é, simultaneamente, o relógio, o conceito de tempo, de espaço e o 
poder. Descaracteriza territórios, degrada o meio ambiente, descaracteriza identidades e destrói 
pilares” (SPAREMBERGER, 2013).  



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

322 

 

marcada pelo dinamismo próprio das sociedades globalizadas: a sociedade torna-se 

líquida (BAUMAN, 2011, p. 9).  

Bauman defende que se está diante de uma modernidade líquida, que 

ocorre quando há rearranjos dos códigos sociais, como a família, a religião, a 

nacionalidade, a ideologia política entre outras. Tais referenciais são substituídos 

pelo consumo, transformando as relações sociais em mercadorias. Dessa 

modernidade decorre uma sociedade também líquida, instável, passível de 

mudança, incapaz de planejar e criar metas em longo prazo (BAUMAN, 2011). 

A sociedade líquida é marcada pela busca pela satisfação do interesse 

individual em detrimento do coletivo, principalmente quando aquele é baseado na 

ideia de consumo. As regras dessa sociedade são as regras ditadas pelo mercado, 

perdendo o sujeito o seu referencial para a elaboração de qualquer projeto de vida, 

cuja base passa a ser movediça. No entanto, o termo liquidez também pode ser 

empregado para retratar as fronteiras internacionais em sua concepção mais 

moderna, eis que, sua definição não se limita apenas ao aspecto geográfico. O 

termo “fronteira” tem sido empregado atualmente em vários sentidos, que 

perpassam pelo limite entre duas nações abrangendo acepções simbólicas como 

fronteira social, moral, linguística, etc. 

Não obstante, o termo mais utilizado nos últimos anos esteja relacionado a 

fronteiras geográficas como um limite político-territorial – onde se cria uma linha de 

demarcação em determinado espaço geográfico de um Estado-nação –, o conceito 

de fronteira modificou-se com o passar do tempo, somando-se a essa concepção 

clássica configurações sociais e culturais, em função de transformações concepto-

pragmáticos alcançadas a partir de meados a fins do século XX. De certo, tem-se 

hoje que fronteira constitui algo dinâmico, referindo-se a uma zona de inter-relação 

entre os diferentes meios (naturais, econômicas, culturais etc.) e pertencendo ao 

domínio dos povos e não a política ou diplomacia (MACHADO, 2000). As fronteiras 

não são estáticas e constituem fenômenos sociais plurais e dinâmicos 

(ALBUQUERQUE, 2010a, p. 42).  

Desta feita, fronteira não é estudada somente em seu aspecto político-

territorial, mas também é objeto de estudo dentro de uma perspectiva humana, 

social e cultural, inclusive nas regiões de integrações econômicas. Fronteiras são 

territórios sociais híbridos, heterogêneos que não se restringem a demarcações 
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espaciais. Elas podem ser vistas como movimento e como diferença ou como 

movimento que diferencia no espaço e no tempo. Para José Lindomar Coelho 

Albuquerque, “nesse processo de diferenciação, as circulações e o controle de 

mercadorias e de pessoas se alteram e as identidades contrastivas adquirem novos 

significados na permanente dinâmica das fronteiras” (ALBUQUERQUE, 2012). 

A delimitação das fronteiras pelos Estados traz simbolicamente uma 

separação entre povos, pois em muitas áreas fronteiriças a população possui muito 

mais vinculação histórica e cultural entre si do que com outras localidades de seu 

território (BARTOLOMÉ, 2005). Todavia, em outras áreas de fronteiras a 

heterogeneidade de seus habitantes e transeuntes é evidente, constituindo zonas de 

diversidades culturais antrópicas. 

Assim, o estudo de uma sociedade heterogênea faz-se necessária em um 

mundo com tendências homogeneizantes, onde os termos “globalização” ou 

“mundialização” fazem-se frequentes. Todavia, os limites estabelecidos pelos 

Estados não correspondem aos limites culturais, já que nesse aspecto as fronteiras 

configuram-se em espaços porosos e de intensas trocas. 

Observa-se ainda que as relações sociais em regiões fronteiriças são 

singulares, pois absorvem os papéis definidos pelos Estados nacionais a seus 

integrantes como o processo de globalização, deixando mais evidente o hibridismo e 

a diferença cultural. Contudo, vale ressaltar que hibridismo não significa integração 

social (ALBUQUERQUE, 2010, p. 51).  

Tem-se assim uma contradição entre a homogeneização decorrente do 

capital já referida e os processos de diferenciação que podem ocorrer tanto em 

virtude da proximidade de povos culturalmente e etnicamente diferentes quanto em 

relação à exclusão causada pela globalização. Nesse diapasão, a região de fronteira 

constitui uma região naturalmente paradoxal, repleta de riquezas e conflitos, 

advindos ambos pelos mesmos motivos: o intercâmbio de pessoas culturalmente 

diferentes em sociedades capitalistas autofágicas.  

Importante salientar que a heterogeneidade constitui um fato, uma realidade 

social. Já a homogeneização, como já exposto, um tratamento e até mesmo em uma 

imposição alçada pelo Estado capitalista. Tal tratamento é um reflexo do método 

capitalista aplicado às relações sociais em decorrência da infraestrutura, 

representada pelas forças econômicas, que define a superestrutura representada 
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pelas estratégias dos grupos dominantes para consolidação e perpetuação de seu 

domínio (estrutura ideológica, jurídica, política e até mesmo religiosa). Isso faz com 

que as relações sociais tornem-se interligadas às forças produtivas, modificando-se 

com essas. Os fatores econômicos atuam como condições determinantes em 

relação aos outros fenômenos, mas também são por eles influenciados. 

Essa estrutura é responsável pela determinação do método de controle do 

Estado em enfrentar eventuais conflitos oriundos desse hibridismo e manter a 

dominação das classes dominantes, mediante a utilização de força ou de ideologia 

(MÉSZÁROS, 2009, p. 10). 

Tem-se assim que as fronteiras estão repletas de representações e 

simbolismos que a constroem, gerando novas configurações socioculturais.  

Fronteiras nessa concepção não correspondem somente aos fenômenos naturais e 

políticos, mas ganham feições econômicas, sociais e culturais, e constituindo em 

alguns casos locais de alteridade em virtude das múltiplas relações nelas 

estabelecidas. 

Para José de Souza Martins as fronteiras são zonas marcadas por tensões, 

conflitos, disputas e diferenças de saberes, sendo um local de descobertas e 

divergências. As fronteiras são formadas pela fronteira territorial e pela fronteira do 

humano, e por isso se tornam um lugar suscetível de embates em razão do 

desencontro étnico e social, já que não existe território sem sujeitos que o 

constroem, sendo que o território se arranja através dos sujeitos sociais em 

movimento (MARTINS, 2009). A fronteira torna-se um local de conflito justamente 

por possuir culturas diferentes, com trajetórias distintas e perspectivas muitas vezes 

antagônicas, o que proporciona a instabilidade política da região fronteiriça (COSTA, 

2012, p. 32-33).  

As próprias ações de cooperação nas fronteiras internacionais são vistas 

como uma ação de risco, em virtude do receio da fragilização da soberania entre os 

Estados. Isto posto, endurecem-se as legislações e os limites territoriais, mas se 

enfraquecem os laços entre os países e a possibilidade de uma colaboração 

conjunta mais eficiente. 

As sociedades fronteiriças possuem uma dinâmica própria, não obedecendo 

por vezes padrões estabelecidos pelos governos centrais, fazendo com que os 

velhos problemas da população local convivam com os novos advindos da 
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convivência com comunidades vizinhas, que os Estados não conseguem resolver. A 

região fronteiriça configura-se como um produto de disputa de poder, sendo espaços 

multifacetados, que fazem parte das estratégias desenvolvidas por aqueles que lá 

residem (CARDIN, 2014, p. 43). 

Além dos conflitos que possam existir entre os sujeitos que habitam e 

transitam pelas fronteiras, também há um embate entre esses e o Estado, um 

choque entre a solidez (ou pseudo-solidez) imposta pelos limites territoriais, políticos 

e jurídicos contra a liquidez das relações sociais e culturais encontradas na região 

fronteiriça. Enquanto o governo estatal luta para manter suas fronteiras geográficas 

e fazer valer dentro delas sua soberania e suas leis, tem-se que as fronteiras sociais 

e culturais não se submetem a essas determinações, muito também por influência 

da globalização que possibilitou um rompimento de barreiras estatais para o avanço 

econômico, refletindo na própria sociedade que se torna mercado em potencial. 

Assim, ao mesmo tempo em que os Estados se veem obrigados a mitigar suas 

soberanias do ponto de vista externo (economicamente), tenta intensificá-la 

internamente, criando-se uma hipertrofia legislativa com o intuito de manter a ordem 

e o domínio social (DAHRENDORF, 1997). O fenômeno da globalização faz com 

que fronteiras se tornem porosas, mas sob a tentativa de uma vigilância estatal 

simbólica.  

 Os problemas apresentados nas fronteiras não podem ser isoladamente 

resolvidos pelo Estado, pois mesmo com os conflitos de interesses e de classes, há 

a necessidade da construção de políticas comuns. Há uma imperiosa necessidade 

de uma administração internacional conjunta com a participação da sociedade civil 

organizada (CARDIN, 2009). Além disso, qualquer solução deve ser pensada para 

além do capital.  

 

CONCLUSÃO 

 

A globalização produz efeitos ambíguos nas relações humanas em razão de 

sua própria ambiguidade ínsita. A criação de um espaço imaginado que transcenda 

os territórios e os limites físicos e políticos para que nesse espaço prevaleça uma 

lógica comercial que se descole das ordenações nacionais faz com que esse 

“território” se torne um “não-lugar”. Um não-lugar porque se trata de um “território” 
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reificado, no qual não se travam relações humanas, mas relações entre 

mercadorias. Mesmo o trabalho, atividade essencialmente humana, se mercantiliza, 

se reifica, para formar um “mercado de trabalho”, agora em escala mundial com 

“livre circulação” de trabalhadores (ou melhor, de trabalho). Trata-se de um locus de 

passagem, de circulação de mercadorias, bens, serviços, capitais no qual não se 

podem criar identidades. 

Mas esse não-lugar afeta decisivamente os lugares. Os espaços onde a 

organicidade se desenvolve, onde o impera o reino da necessidade, são 

condicionados pelo desbordamento da eficácia das leis que vigoram no território 

global e as estratégias de vida dos indivíduos, a estruturação das relações sociais, 

não podem simplesmente ignorar a lógica centrífuga da globalização. Nos lugares 

afetados pelo não-lugar da globalização, a identidade se produz alienada, reificada. 

A força gravitacional da globalização põe a liberdade a seu serviço. São livres para 

circular o trabalhador que se inclua na lógica do mercado global, que atenda as 

exigências de qualificação de mercado, que mercantilize sua atividade laborativa; 

mas à migração puramente humana se interpõem, com todo vigor, os muros 

fronteiriços. Indivíduos amarrados à terra nua da riqueza, que circula livremente 

diante de seus olhos sem necessidade de visto para transpor fronteiras, são 

conformados pela soberania à imobilidade. 

Os problemas apresentados nas fronteiras não podem ser resolvidos, ao 

menos sem uma análise crítica e modificação do sistema de produção, distribuição e 

circulação de riquezas. Torna-se imperiosa ainda a construção de políticas comuns 

entre os Estados envolvidos, com a efetiva participação da sociedade civil 

organizada. O esquecimento da dimensão humana em detrimento da dimensão 

econômica deve urgentemente ser revisto e a liquidez das relações sociais utilizada 

em prol de uma integração positiva na busca do bem-estar comum. 

O estudo que deve ser feito nessas regiões deve levar em consideração as 

relações sociais das pessoas que residem nas cidades fronteiriças, seu cotidiano, os 

pontos de convergência e seus conflitos, ou seja, deve-se levar em consideração as 

dinâmicas fronteiriças. 
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VIOLÊNCIA ESCOLAR: UM PANORÂMA ATUAL 

 
Leila Tombini202 

Eduardo Nunes Jacondino203 
 
VIOLÊNCIA, PODER E EDUCAÇÃO ESCOLARIZADA. RELAÇÕES 

 

Nas últimas décadas, por conta do processo de globalização e da 

consequente queda da dualidade política existente entre EUA e URSS, passamos a 

ler, ver e ouvir falar, de forma cada vez mais recorrente, sobre diversas formas de 

violência social. Filósofos e escritores passaram a teorizar sobre o fenômeno e a 

investiga-lo. Até porque durante muito tempo a violência não foi alvo de estudos 

mais detalhados, por parte das ciências humanas. Talvez porque tenha sido velada, 

mascarada, escondida e ou mesmo confundida com temas como ordem e disciplina.  

Contemporaneamente, entretanto, a violência tem sido avaliada/estudada, 

ao menos no campo da sociologia, por autores como José Vicente Tavares do 

Santos, de forma detalhada.  

 
 

As questões sociológicas que orientam nossa investigação sobre o 
significado social das práticas sociais de violência podem ser assim 
formuladas: a) Quais seriam as origens sociais da violência: poder-se-ia 
supor uma configuração complexa de elementos: propriedade fundiária, 
mercado de emprego, urbanização precária, pobreza, efeitos de 
modernização, efeitos da mundialização? b) Estaria nascendo um código 
social de sociação, ou laços de sociabilidade, orientado pela violência? Qual 
o sentido social da violência como excesso: o sem-sentido, as incivilidades, 
o extremo, o sofrimento ou a margem?; c) Ou, ao mesmo tempo, não 
haveria a possibilidade de um sentido oculto, de uma terceira margem 
reveladora das fraturas do social: com base na superação da linguagem da 
violência, estar-se-iam gestando outras normas sociais, alimentadas pelas 
lutas sociais contra a violência?; d) Quais as possibilidades da reconstrução 
dos laços sociais, em futuras bases de um outro tipo de solidariedade 
social: por quais agentes sociais ou forças sociais passaria essa 

transformação? (2009, p. 31 e 32)  
 
 

Questões que tomam corpo diante de sociedades, como a brasileira, que 

convivem cotidianamente com as mais diversas formas de violência. Daí muitos 

afirmarem que a violência está ‘impregnada na sociedade brasileira”. Isto porque 

                                                 
202 Mestranda em Educação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste. Professora 
da Rede Municipal de Ensino de Francisco Beltrão. E-mail: leila.tombini@hotmail.com 
203 Doutor em Sociologia pela UFRGS, Porto Alegre. Professor Adjunto da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná – Unioeste. E-mail: eduardojacondino@hotmail.com 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

330 

 

embora convivamos, por um lado, com um discurso “idílico” que se reporta à 

cordialidade do brasileiro; convivemos, por outro lado, desde a chegada do 

europeu/colonizador, com diversos tipos de conflito (étnicos, religiosos, ético-

comportamentais) que, em grande medida, foram “solucionados” por meio da 

escravidão, do “dilaceramento da carne” do negro e do extermínio dos índios. Por 

meio da imposição das verdades advindas de além-mar. Por meio da instituição do 

patrimonialismo e do patriarcalismo. Realidade que se fez presente na história do 

país colonizado e após a colonização.  

Esse “caldo cultural” e institucional (embasado na figura do Dr., do “Sinhô”, 

do patrimonialismo, da supremacia da cor branca e da cultura europeia, etc) se 

alastra pelo país. País que se vê, na contemporaneidade, acossado pela 

banalização das imagens que retratam diversas formas de violência. Os meios de 

comunicação, insistentemente, mostram a criminalidade presente nas grandes e 

pequenas cidades. Roubos, assaltos, homicídios, humilhações e desrespeito são 

mostrados indiscriminadamente, a cada dia. O que possibilita, de certa forma, que 

uma leitura estereotipada, que naturaliza o fenômeno da violência, se dê. Leitura 

que, por sua vez, gera uma certa dose de “aceitação” do fenômeno. Por pura 

saturação.  

Diante disso, autores como Tavares dos Santos afirmam que:  

 
 

A sociedade parece aceitar a violência, ou resignar-se, incorporando-a 
como prática social e política normal e coletiva, como o demonstram os 
rotineiros exemplares de violência nas cidades, nos campos e florestas 
brasileiros. Tal situação nos lembra que a violência urbana realiza-se 
mediante formas de violência difusa e generalizada, marcando o cotidiano 
das populações das grandes cidades brasileiras. (2009, p. 25) 
 

 

Percebe-se que a violência é um tema, em grande medida, “banalizado” 

socialmente. A visibilidade acerca do tema se dá pelos mais variados meios e 

instâncias. Seja do ponto de vista microfísico (violências domésticas, interpessoais, 

sexuais), ou macroestrutural (violências institucionais, desde as que ocorrem no 

campo político, passando pelas que ocorrem no campo da educação, etc). A 

violência se faz presente nas grandes e pequenas cidades; atravessando a esfera 

pública e privada. 
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De modo mais genérico pode ser definida por uma gama de dimensões 

físicas e simbólicas que causam dano físico ou psicológico a outra pessoa ou a um 

grupo.  

O fenômeno também pode ser definido como atos de excesso de poder, ou 

seja, por meio de relações onde uma das partes impede o outro de se manifestar (o 

que extrapola as relações de poder; uma vez que estas sempre permitem, mesmo 

que de forma diminuída e ou desigual, a manifestação dos participantes). 

 
 

As diferentes formas de violência presentes em casa um dos conjuntos 
relacionais que estruturam o social poderiam ser explicadas se, em uma 
primeira aproximação, compreendêssemos a violência como um ato de 
excesso de poder presente nas relações sociais de produção do social. 
(SANTOS, 2009, p. 39) 
 
 

Deste modo, a violência se caracteriza pela exacerbação do uso da força 

física, psicológica e ou simbólica.  

De outro modo, a violência se diferencia de crime, conforme explicitado por 

Jacondino (2015, p. 24), quando este diferencia os dois conceitos, ao analisar a 

construção do Estado-nação, feito nos países latino-americanos 

 
 

Em países como o Brasil os traços sociais que predominaram não foram os 
da institucionalidade histórico-cultural que acompanhou a consolidação 
burguesa, com as respectivas formas de operacionalização burocrático-
racionais, mas sim aquelas rarefeitas no bojo da garantia da desigualdade 
social, bem como dos privilégios herdados pelos que ocuparam o território. 
Assim, em nosso país demarcou-se a apropriação econômica, política e 
cultural, caracterizada pela violência (física e simbólica) diante da população 
nativa, e pela violência difusa que passou a demarcar as formas de 
sociabilidade contemporâneas. Violência que, enquanto conceito, deve ser 
entendida como algo diferenciado do conceito de crime. Isso porque este 
possui características próprias e institucionalizadas, sendo combatido por 
meio da ação policial e por meio do código penal e processual penal; 
enquanto a violência é algo que se liga à cultura geral, sendo ‘aceita’ por 
determinada população (sociedade) como mecanismo de interação social.  

 
 

Fica claro que a violência se solidifica em cada contexto social e histórico, 

específico. É modificável, no sentido de que é passível de interpretação. O caso 

brasileiro é emblemático, neste sentido, uma vez que o processo “civilizador” 

desencadeado, aqui, consolidou-se por meio da escravatura e de leituras que tinham 

como mote, por exemplo, que nem todos os seres humanos eram possuidores de 
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uma natureza humana digna de civilidade (nem todos possuíam “alma”). O que 

permitia o trato, em relação a estes, de modo absolutamente diferenciado.  

Embora este histórico seja conhecido de muitos, cabe salientar que esta 

ordem social se configurou de modo “legítimo”, legal e institucional. A escravidão, no 

Brasil, durante aproximadamente 300 anos, foi um modelo social aceito. O que, 

embora possa parecer redundante, indica uma aceitação de tal modelo. E o que, por 

consequência, configurou uma leitura, acerca da violência, como algo que não 

atingia as sociabilidades que se configuravam durante este tempo.  

Da mesma forma, do ponto de vista da educação formal, o uso de recursos 

como o da “palmatória” eram aceitos e não se configuravam (do ponto de vista da 

leitura feita, na época) como violência; mas como ato disciplinador e necessário à 

construção do sujeito/escolar que a sociedade requeria. 

Flavia Schilling204, (No artigo “Indisciplina, violência: desafios e debates”, 

escrito para a Revista Educação), neste sentido, aponta para o fato de que “se a 

ordem implica a submissão da mulher, por exemplo, o fato de que apanhe será visto 

como disciplinador e não como violência” (s/d, p. 8).  

A violência, esperamos deixar claro este ponto, evolui (se modifica) 

juntamente com as mudanças nas relações sociais. É um fenômeno em movimento, 

como confirma Wieviorka.  

 
 

A violência, efetivamente, não é jamais estável por muito tempo, ou 
estabilizável, controlada por seu protagonista, fixada por este a um limite ou 
outro onde teria sua intensidade regulada. Ela é em si mesma uma 
mudança, a ponto de, por vezes, falar-se dela como de uma engrenagem ou 
máquina infernal, Circula do “quente” ao “frio”, da expressividade sem 
reservas à instrumentalidade mais organizada – porém instala-se aí apenas 
provisoriamente. Passa assim de um nível ao outro, do social ao político, do 
político ao social, do infrapolítico da delinquência ao metapolítico da religião. 
(2006, p. 217) 

 
 

A violência, outro ponto importante e que esperamos ter deixado claro, 

diferencia-se do poder. Poder que, por sua vez, é relação (e não essência). Deste 

modo, pensar o poder, nas instituições escolares (e sua distinção/aproximação para 

                                                 
204 Flávia Schilling é professora da faculdade de Educação USP. Trabalha com os temas 

ligados aos direitos humanos e educação, escreveu, entre outros, Sociedade da Insegurança e 

Violência na Escola (Ed. Moderna, 2004) e organizou o volume Direitos Humanos e 

Educação: Outras palavras, Outras Práticas (Cortez, 2005). 
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com a violência) requer um entendimento mais preciso acerca do que cada 

definição, cada termo, justapõe.  

Para a perspectiva Foucaultiana, com a qual concordamos, pensar as 

relações de poder significa pensar as configurações micropolíticas (institucionais) 

específicas de cada lócus e de cada momento histórico. Estas relações, por sua vez, 

fazem-se por meio de intrincados e complexos processos que são mediatizados por 

saberes (no caso das escolas, por meio de saberes científicos tais quais os saberes 

advindos do campo psi), advindos da psiquiatria, da psicologia, da psicopedagogia. 

Mas também de outros tipos de saberes, também científicos, presentes nestes 

contextos escolares, tais como os saberes advindos da sociologia, da história, da 

filosofia, do campo da gestão escolar.  

A constituição desses saberes, sua existência e proveniência específicas, o 

espaço e o respectivo poder, de influência, que cada um destes saberes exercem 

nos contextos escolares; configura mecanismos de poder (que, no seu excesso, se 

transformam em formas de violência) que organizam ambientações societárias 

específicas e contingenciais. Cambiantes.  

Se o poder pode ser entendido como ação sobre a ação dos outros é preciso 

notar que o poder se faz valer por meio de saberes e práticas legitimadas que 

buscam, nos ambientes escolares, construir determinados tipos de comportamento 

(instituindo, do mesmo modo e na mesma direção, portanto, formas específicas de 

sujeição). Esta sujeição pode se dar por de forma estratégica 

(político/governamental) ou de forma abrupta (violenta).  

A problemática está colocada, em grande medida, quando se pensa o poder 

por meio da ideia estereotipada de que ele é apenas operado pelo lado negativo. 

Nem sempre isso acontece. Esta é uma representação acerca do poder que o 

visualiza apenas “por meio de um dos lados da moeda”. As relações de poder 

devem ser vistas de forma adequada a cada situação/local.  

O corpo social é organizado por meio dos operadores saberes/poderes (que 

se retroalimentam). O poder é um operador positivo da realidade, possuindo suas 

próprias regras. Ele atua de modo a que o conjunto social exista, se organize. 

Dentro, obviamente, de um contexto estratégico por meio do qual distintas formas de 

saber digladiam-se, em nome da “verdade”, da “emancipação humana”, do 

“desenvolvimento”. 
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Por isso, de acordo com Foucault, restringir o poder apenas ao seu lado 

opressor é desconhecer os aspectos mais sutis (e positivos) que também compõem 

o mesmo.   

  
 

Ora, me parece que a noção de repressão é totalmente inadequada para 
dar conta do que existe justamente de produtor do poder. Quando se 
definem os efeitos do poder pela repressão, tem-se uma concepção 
puramente jurídica desse mesmo poder; identifica-se o poder como uma lei 
que diz não. O fundamental seria a força da proibição. Ora, creio ser essa 
uma noção negativa, estreita e esquelética do poder que curiosamente todo 
mundo aceitou. Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra 
coisa a não ser dizer não, você acredita que seria obedecido? O que faz 
com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele 
não pesa como uma força que diz não, mas de fato ele permeia, produz 
coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo 
como o corpo social muito mais do que uma instância negativa que tem por 
função reprimir. (2016, p. 44) 

 
 

Esta interpretação tradicional acerca do poder, como repressor por 

excelência, muitas vezes leva a uma leitura limitada dos seus efeitos. Deste modo, 

acaba por fazer confundir poder com violência (colocando ambos os termos quase 

que como sinônimos). O que dificulta a construção de um esclarecimento acerca 

destes temas. Na escola, esta confusão traz mais malefícios do que benefícios, 

quando se propõe compreender tais fenômenos. Lidar com eles. 

Foucault, uma vez mais, nos ajuda a superar este “perigo”. Quando o autor 

problematiza, no primeiro volume da história da sexualidade, a hipótese repressiva, 

predominante em seu tempo histórico, acerca da sexualidade humana; demonstra 

que esta interpretação é “míope” e não dá conta de compreender a crescente 

proliferação de discursos, análises (científicas, inclusive, tais como as advindas da 

sexologia, psicanálise, etc), que passa a ocorrer nas sociedades contemporâneas. 

A hipótese repressiva acerca da sexualidade tende a gerar um leitura 

limitada acerca do fenômeno. Ao colocar, por exemplo, a sociedade atual (burguesa) 

como uma sociedade meramente calcada na dominação de classes e, por 

consequência, na repressão. Seja esta repressão exercida no campo econômico, no 

campo político, no campo da sexualidade. 

Assim como Foucault nos mostra que a hipótese repressiva acerca da 

sexualidade é incapaz de compreender a crescente visibilidade que o sexo alcança, 

nas sociedades contemporâneas (aumento de um número considerável de terapias 
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sexuais; afrouxamento moral significativo, por parte dos pais, em relação ao início da 

vida sexual dos filhos; disponibilidade crescente de medicamentos e estimulantes 

sexuais; a prática da “troca de casais”, etc); pode-se afirmar que, do ponto de vista 

da análise das relações de poder, existente nas escolas, o autor contribui para que 

pensemos estas (relações de poder) de modo a não confundir este fato social com a 

violência escolar. Fato social de outra natureza.  

Isto porque não devemos confundir controle com repressão. Poder com 

dominação. Pois se o poder se faz presente, mediatizando as relações sociais 

(relações sociais são relações de poder, sempre) e se o poder vem sempre 

acompanhado por formas de saber (o saber é o que, inclusive, caracteriza nossas 

concepções acerca da “verdade”, do “homem”, da “civilidade”, da “emancipação”); 

cabe salientar que tanto na esfera da sexualidade quanto na esfera da educação 

formal acompanham-nos dispositivos (formas articuladorea da relação 

saberes/poderes) que buscam exercer influência, gerenciar, mobilizar, determinados 

tipos de subjetivação (de sujeitos). Dispositivos saber/poder que se movem por meio 

da questão da verdade sobre os sujeitos (como transformá-los em sujeitos críticos e 

transformadores? Como ensiná-los de forma que atinjam a “maioridade” 

psicológico/moral/comportamental esperada? A “autonomia”?).  

Do ponto de vista da educação escolarizada, isto ocorre por meio da 

mediação de adultos que “governam”, incitam, propõe, instigam, controlam a ação 

das crianças, dos adolescentes, dos jovens.  

Insistimos, com Foucault, que o poder dentro da escola é exercido/ 

praticado. E embora se dê de forma desigual, não é possuído por alguém (como se 

o poder fosse uma essência). Ele (o poder) circula nas relações existentes e que se 

consolidam no ambiente escolar.  

O poder é como um tecido com múltiplos fios, ligados entre si. O importante 

não é distinguir a causa inicial ou final (supra histórica ou finalística do poder), mas 

sim o entrelaçamento das relações de poder que ocorrem na história, materializadas 

no cotidiano. O vínculo entre todos aqueles que o exercem (corpo docente, direção, 

pais, alunos e governo), arregimentalizados por determinados tipos de saberes.  

Conforme Bert: “O poder é algo que se exerce e se efetua. Constituído de 

múltiplas relações que se mesclam, ele incide mais sobre os corpos que sobre as 

almas dos indivíduos”. (Bert, 2013, p. 108). No entanto, é pelo corpo que se atinge a 
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alma dos indivíduos. Que se operam as modificações mais precisas sobre os 

indivíduos.  

Tanto a violência quanto o poder são atos que atingem os indivíduos, os 

grupos sociais. São recursos (tecnologias sociais) que sujeitam 

corpos/comportamentos nas mais variadas direções. Direções, estas, determinadas 

por escolhas feitas histórica e localmente. Entretanto, o poder pode operar, 

notadamente nas escolas, por meio da sujeição (repressão), ou seja, por meio de 

instrumentos caracteristicamente negativos; pode, por outro lado, operar por meio de 

instrumentos positivos, ou seja, por meio da incitação ao prazer, por meio da 

transmissão de conhecimentos, por meio da instrumentalização/aquisição de 

habilidades específicas.   

Já a violência se dá, unicamente, por meio de instrumentos 

caracteristicamente negativos. Que aniquilam as possibilidades de os indivíduos e 

ou os grupos se manifestarem. A violência, neste sentido, opera por meio do 

aniquilamento do outro (seja do mundo simbólico, deste; seja da possibilidade deste 

outro poder se colocar, fazer escolhas, diante da relação).  

 

ESCOLA E VIOLÊNCIAS: CARACTERIZAÇÕES 

 

A lista que compõe as diversas formas de manifestação de violência que 

ocorrem nas escolas é longa. Varia desde pequenos furtos, passando por agressões 

físicas, verbais, vandalismo, ameaças e muitas outras. 

Flavia Schilling afirma que todas as formas de violência que acontecem 

dentro do ambiente escolar, seja na sala de aula, no pátio, nos corredores, nos 

vestiários, refeitório ou demais dependências da instituição são compreendidas 

como violências que ocorrem na escola. Justamente porque acontecem dentro da 

instituição escolar. Note-se que estas formas de violência podem ser praticadas por 

membros da comunidade escolar ou por membros externos à instituição. Desde que 

o façam (os atos violentos) dentro da escola. 

 
 

Prédios abandonados... Professores desmotivados, nada de conhecimento, 
reprodução da pobreza geram o que se chama de violência na escola: 
Agressões, ameaças, brigas, substituem as antigas queixas de indisciplina. 
(s/d, p.14) 
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A mesma autora aponta, ainda, que a depredação, os furtos os roubos e as 

invasões que ocorrem na escola são caracterizadas como violência contra a escola. 

Justamente porque acontecem por meio de atos que visam atingir a estrutura física, 

escolar.  

Cabe salientar que em países como o Brasil não se desenvolveu algo que se 

possa chamar de “espírito público”, ou seja, por conta do patrimonialismo e outras 

formas de relação social que se solidificaram por aqui, o público é visto, via de regra, 

como algo que não pertence a ninguém. Algo que, por isso mesmo, não requer 

cuidados.  

Daí o fato de as escolas, notadamente as escolas públicas (que carecem, 

por vezes, da presença de “agentes de segurança”) serem palco, de forma mais 

recorrente, de ações violentas. Escolas que se deparam com situações que 

envolvem formas de vandalismo, furtos, a presença de indivíduos usuários e ou 

distribuidores de drogas ilícitas, etc. 

Ações, por vezes, praticadas por ex-alunos, excluídos do processo 

educacional.  

Neste sentido, autores como José Vicente Tavares dos Santos se 

perguntam 

 
 

Qual o significado da categoria vândalo? Parece que se constitui de 
expressões de ressentimento social diante de jovens e adolescentes que 
foram ou se sentem excluídos da instituição escolar, mas que por vias 
transversais, querem se incluir no espaço escolar. (2009, p. 53) 

 
 

É possível apontar, ainda, no que concerne a questão da violência contra a 

escola, o fato de que, novamente em países como o Brasil, não é incomum (em 

determinadas regiões) que ocorra a omissão, por parte dos poderes públicos 

(responsáveis por manterem as escolas) no que se refere ao repasse de 

investimentos/recursos.  

As instabilidades político/institucionais recorrentes, que trazem consigo a 

descontinuidade de políticas públicas, por vezes comprovadamente bem sucedidas, 

são exemplos dessa mazela político-institucional-social que afeta diretamente as 

escolas.  
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Fora isso, as crises econômicas, de igual forma não menos recorrentes, 

atingem diretamente as instituições escolares. A falta de planejamento/investimento 

continuado (por vezes, inexistente), no que se refere à formação profissional 

(formação continuada dos professores), ao deixar de investir na capacitação, na 

qualificação e na consequente remuneração (adequada), facilita o desenvolvimento 

de processos de desmotivação, descompromisso institucional, desânimo pessoal.  

Ao se falar em violência conta a escola, aqui, fala-se de violência de nível 

macroestrutural. E não microestrutural. Uma vez que este tipo de violência é 

praticado pelo poder público (pelo Estado Democrático de Direito. Ou pelas 

instituições e poderes que o corporificam). O que represente, por si só, uma 

contradição/aberração, ou seja, o próprio Estado Democrático de Direito (aquele que 

deveria garantir os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos) é o agente que 

violenta estes direitos. Que nega estes direitos. Que ataca, pode-se dizer, estes 

direitos. 

De todo modo, e ainda com Flavia Schilling, temos a definição de um 

terceiro tipo de violência escolar. A que é desencadeada pela escola. Por isso, 

denominada de violência da escola. 

Exemplo típico desta forma de violência escolar é a violência simbólica, 

àquela que se faz por parte dos profissionais que exercem funções de autoridade 

(os professores, por exemplo), nestes ambientes. Profissionais que, no trato com os 

alunos, acabam adotando posições, na relação política que estabelecem com estes 

mesmos alunos, estigmatizadoras, preconceituosas, de desrespeito (em relação ao 

universo simbólico, moral, de determinados alunos). Adotando, por isso, uma forma 

violenta de tratamento, em relação a estes. 

Este processo tem se caracterizado, cada vez mais, por conta da ambiência 

típica das sociedades contemporâneas. Demarcadas pelo que alguns autores do 

campo da sociologia (como Zygmunt Bauman) denominam de “modernidade 

líquida”, ou seja, ambiências sociais embasadas na crise das utopias escatológicas 

(religiosas, políticas, presentes até bem pouco tempo atrás; bem como pelo 

arrefecimento dos valores embasados na busca d segurança pessoal e coletiva. 

Valores que são substituídos, de forma paulatina, pelo da liberdade, iniciativa e 

esforço pessoal. Eleitos como os únicos balizadores dos comportamentos sociais). 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

339 

 

Esta ambiência tem colocado em “xeque”, quase que de forma generalizada, 

todas as tradicionais figuras de autoridade (pais, professores, policiais, políticos, 

padres, etc). Do ponto de vista da escola, esse movimento acaba por gerar, também 

de forma crescente, atritos, desconfianças, enfrentamentos, conflitos 

interpessoais/institucionais. 

Por conta disso, fala-se, escreve-se, assiste-se pela TV, etc, cada vez mais 

relatos de casos de conflitos e, mesmo, de violências que são praticadas no interior 

das escolas. Sejam, estas violências, praticadas por alunos (inclusive contra 

professores), ou violências praticadas por professor (em relação aos alunos. Caso 

típico da violência simbólica).  

A escola é uma instituição disciplinadora, por excelência. Essa instituição, 

diante de um contexto fortemente e crescentemente caracterizado pelo desgaste 

das figuras de autoridade, acaba sofrendo sobremaneira. Fato que concorre para 

que posturas, por vezes exacerbadas (por parte dos professores), ocorram. 

Seja por conta da insegurança pessoal ou pela falta de condições, 

profissionais, no sentido de manter a autoridade que a função requer.  

Questões como a da indisciplina, recorrentemente “denunciadas” nos 

ambientes escolares, tem passado por mudanças, por conta de estarem sendo 

substituídas pelas denúncias ligadas a atos de incivilidade; por meio dos quais os 

professores são vítimas de insultos, de agressões verbais e ou de ameaças 

proferidas por parte de alguns alunos.  

Ao se sentirem incapazes de realizarem seu trabalho, os professores 

desenvolvem formas de sofrimento psíquico, sentem-se acuados, sentem-se 

violados em seus direitos (sentem-se intimidados). 

Como já apontamos, estas ações violentas ou incivilizadas, desencadeadas 

por parte de alguns alunos, em algumas escolas; podem estar atrelados a tentativa, 

por parte destes adolescentes/jovens, de afirmarem suas identidades. Ou por conta 

de estarem em busca de reconhecimento. Ainda, por conta de se sentirem excluídos 

do processo escolar (sentindo-se, em grande medida, desprezados, diminuídos).   

Conforme aponta Wieviorka: 

 
 

A violência é frequentemente, ao menos em parte ou na origem, a marca de 
um sujeito contrariado, interditado, impossível ou infeliz. A marca, 
eventualmente, de uma pessoa tendo sofrido, ela própria, uma violência, 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

340 

 

seja física – como esses traumatizados de guerra que desenvolvem, a 
seguir, perturbações de personalidade podendo incluir episódios de 
violência -, seja moral ou simbólica, como é com frequência o caso dos 
jovens delinquentes. (Wieviorka, 2006, p. 203) 
 
 

Mesmo que não seja possível, hoje sabemos disso, atrelar as ações 

violentas unicamente às condições econômicas dos indivíduos que perpetram tais 

violências, não se pode desatrelar totalmente a violência (ao menos, a violência 

juvenil), às questões de ordem socioeconômica. 

Como confirma Tavares dos Santos:  

 
 
Evidencia-se uma correspondência entre exclusão social e violência 
escolar: a violência é determinada socialmente. Quanto mais o público 
jovem é desfavorecido, em termos econômicos ou culturais, mais ele se 
confronta com a vivência do desemprego. Os jovens vivenciam uma 
exclusão não só de oportunidades econômicas, mas também de um 
prestígio social, o que resulta em um agravamento de sua autoestima e de 
sua perspectiva de futuro; vivem a desesperança em relação às promessas 
de futuro que, antigamente, estavam contidas na proposta de escolarização: 
este é o contexto social de emergência da violência escolar. (2009, p. 53) 
 
 

Evidencia-se, deste modo, que a violência simbólica tem forte correlação 

para com o sentimento e insegurança pessoal, profissional, que acomete parte 

significativa dos professores. Professores dispostos diante de situações, e de uma 

ambiência social, caracterizada pelo desgaste das figuras de autoridade e pela 

persistência das mazelas econômicas.  

Este é um ciclo que se auto alimenta.  

De todo modo, é necessário afirmar que a violência simbólica, praticada 

pelos agentes educativos, formais, nem sempre é uma mera resposta diante da 

violência social sofrida por estes; por exemplo, por parte de alunos. Por vezes, e não 

raras vezes, é praticada por conta de uma deficiente formação profissional 

(inexistência de participação em cursos de formação continuada; inexistência de da 

necessária separação entre crenças pessoais. Por exemplo, de cunho religioso, e 

pensamento crítico/reflexivo, pautado em caracteres advindos da ciência, a ser 

adotado em sala de aula; incapacidade de se colocar acima dos valores morais, 

sociais, ao discutir questões de ordem social e moral). 

Pelo fato de representarem instituições seculares (as escolas). Instituições 

que, na esteira da formação dos modernos estados-nação ocidentais, adquiriram o 
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poder de instituir práticas, regular comportamentos, nomear competências, avaliar 

sujeitos. 

Para Bourdieu: 

 
 

O poder simbólico como o poder de construir o dado pelo poder de 
enunciação, de poder ver e poder crer, de confirmar ou de transformar a 
visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; 
poder quase mágico que permite obter aquilo que é equivalente daquilo que 
é obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito especifico de 
mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como 
arbitrário. (1989, p. 14) 

 
 

Tavares dos Santos complementa essa ideia ao afirmar que: 

 
 

A relação da escola com as particularidades culturais dos grupos que 
compõem o espaço social local é marcada por uma violência simbólica do 
saber escolar, exercida por hábitos sociais, pelos professores e funcionários 
da instituição: uma relação de poder que impõe um conjunto de valores ao 
conjunto da população envolvida”. (2009, p. 46) 

 
 

Marcos Cesar Alvares205, por sua vez, afirma: 

 
 

Pode-se tomar a escola como exemplo. Ela se constitui, na modernidade, 
como uma das instituições disciplinares por excelência, veículo de uma 
ação pedagógica que se pretendia homogeneizadora de trabalhadores e 
cidadão dóceis.  

 
 

As escolas foram consolidadas como tecnologias sociais de poder, na 

modernidade, servindo como mecanismos de normalização dos comportamentos 

requeridos pela sociedade capitalista (que passa a exigir corpos produtivos).  

Este elemento, por si só, coloca a escola como instância sempre capaz de 

cometer formas de violência simbólica. 

Da mesma forma, comete violência quando deixa de cumprir uma função 

educacional de qualidade, produzindo práticas de ensino por meio das quais os 

alunos não compreendem o sentido de estarem participando deste processo (por 

                                                 
205  No artigo “Sociedade, poder, e disciplina: história e reflexão”, escrito para a Revista Educação. 
Marcos Cézar Alvarez é doutor em Sociologia pela USP, professor do Departamento de Sociologia da 
USP e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Desenvolve 
pesquisas nas áreas de violência, punição, política, teoria social e Sociologia Histórica. Possui 
diversos livros e artigos publicados nessa área. 
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tantos anos); bem como por meio de quais regras devem se guiar (quais os 

princípios e os objetivos que as fundamentam?).  

Estas são, todas, práticas por meio das quais a violência simbólica se faz, 

nas escolas. Atos que podem gerar, e em geral geram, respostas (por parte dos 

alunos); também na direção da violência.  

 
 

A violência exprime uma subjetividade sem saída, a incapacidade de ter 
projetos, agir de maneira criadora e produzir sua existência; ela vem 
ressaltar o abismo que separa as instituições daqueles a quem elas 
deveriam fornecer as chances e os meios de se construírem (Wieviorka 
2006 P. 205). 

 
 

Conforme procuramos demonstrar, as causas e as instâncias envolvidas 

com a violência escolar são complexas, abrangentes. De todo modo, parece claro 

que o fenômeno ocorre. É um fato.  

Dados da pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 2014, publicada pelo site BBC Brasil, pela 

jornalista Daniela Fernandes e que contou com a participação de mais de cem (100) 

mil professores e diretores de escolas, do ensino fundamental e do ensino médio 

brasileiros; colocou o país no topo do ranking da violência escolar. Dentre os 34 

países estudados. 

De acordo com os professores ouvidos, 12,5% afirmaram ser vítimas de 

agressões verbais ou de intimidação, por parte de alunos, pelo menos uma vez por 

semana.  

Outra pesquisa, publicada pela revista Época, em 2016 e realizada 

pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), em parceria com 

o Ministério da Educação e a Organização dos Estados Interamericanos (OEI), 

apontou que 42% dos alunos da rede pública sofreram violência física ou verbal nos 

últimos 12 meses.  

O estudo ouviu 6.709 estudantes de sete capitais brasileiras: Maceió, 

Fortaleza, Vitória, Salvador, São Luís, Belém e Belo Horizonte. A pesquisa 

considerou como violência a discriminação, ameaças, xingamentos e agressões 

físicas praticadas em ambientes escolares.  

De acordo com 70% dos alunos entrevistados, estes sofreram algum tipo de 

violência, nas escolas que frequentavam. Para 65% dos pesquisados a violência 
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sofrida foi praticada por um colega, e para 15% dos pesquisados a violência sofrida 

foi perpetrada pelos professores. Em 25% dos casos, as violências são cometidas 

em sala de aula. Mesmo percentual que atribuiu a ocorrência dos casos de violência 

aos pátios das escolas.  

Indivíduos ou grupos vítimas de violência carregam as marcas destes 

acontecimentos por anos a fio. Por vezes, por toda a vida. O que gera, via de regra, 

custos sociais consideráveis. Quando estas marcas são produzidas nos ambientes 

escolares, geram questões, por exemplo, como as atreladas ao abandono escolar, a 

ações hostis (contra o patrimônio público ou contra as próprias pessoas que 

circulam nas escolas). 

Embora o tema seja complexo e por demais abrangente, entendemos que 

pode e deve ser analisado por meio de abordagens acadêmico-científicas e, 

consequentemente, por meio de teorias que nos ajudem a esclarecer o problema. O 

tema. No caso que nos importa, aqui, mais especificamente o tema da violência 

escolar. 
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PRÁTICAS DE TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO EM NOSSOS DIAS NA 

REGIÃO DE FORNTEIRA DO OESTE DO PARANÁ: UMA ANÁLISE JURÍDICA-

POLÍTICO206 

 
Letícia Helfenstein207 

Maristela Ferrari208 
 

INTRODUÇÃO  

 

Não há como pensar na história da humanidade sem nos remetermos aos 

séculos em que as díspares sociedades eram esteadas pela exploração de 

escravos.  No coletivo greco-romano, a escravidão - majoritariamente advinda de 

pagamentos de dívidas e exploração de prisioneiros de guerras - era corriqueira e 

considerada indispensável à perpetuação da espécie humana, chegando até a ser 

regulamentada na lei romana. Aristóteles acentuava: “uma vez que, de acordo com a 

natureza, alguns homens são escravos e outros livres, é evidente que a escravidão 

é vantajosa para todos” (ARISTOTLE apud ROSA, p. 28, 2014). Findo tal tempo, a 

escravidão continuou, porém com diferentes facetas. Como com os servos da Era 

Medieval e a prole operária na Revolução Industrial, por exemplo. A exploração do 

fraco pelo forte tornou-se uma característica indissociável do ser humano.  

Em escala nacional, é impossível não ajuizar sobre a escravidão que se 

sucedeu durante o Brasil Colônia e após sua independência, cujas consequências 

acarretam nódoas na estrutura da sociedade brasileira até hoje. Em um estudo feito 

por universidades dos Estados Unidos, Inglaterra e Brasil, estima-se que, entre 1514 

e 1866, aproximadamente 10,7 milhões de escravos africanos foram embarcados 

rumo ao Brasil para trabalhar, em um total de 35.000 mil viagens. Durante as 

viagens, 1,4 milhões padeceram. Com a promulgação da Lei Feijó, em 1831, a 

importação de escravos para o país passou a ser proibida e com isso o número de 

crianças traficadas ilegalmente aumentou de 7% para 59%, uma vez que elas 

apresentavam menos resistência e problemas aos traficantes (VOYAGES, 2005). 

                                                 
206Trabalho elaborado a partir de Pesquisa de Iniciação Científica Voluntária (ICV) desenvolvida no Laboratório 

de Estudos sobre Fronteira, Território e Ambiente (GEFTA) da UNIOESTE – Campus Marechal Cândido 

Rondon.  
207 Acadêmica de Direito da UNIOESTE – Campus Marechal Cândido Rondon - PR. E-mail:  
208Docente da Graduação e Pós Graduação em Geografia do UNIOESTE – Campus Marechal Cândido Rondon – 

PR. Coordenadora do Grupo de Estudos sobre Fronteira, Território e Ambiente (GEFTA). E-mail: 

maristela7ferrari@gmail.com 
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Em 1888, a Lei Áurea veio para promulgar definitivamente o fim da escravidão legal 

no Brasil, o último país da América a aboli-la. Evidentemente, as sequelas não 

desapareceram e os mais fracos, negros, índios e imigrantes, continuaram a serem 

explorados de formas diferentes.  

Com o advento da democracia republicana, dos Direitos Humanos, da 

criação de instituições como a Organização das Nações Unidas (ONU) e da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), indubitavelmente muitas melhorias 

ocorreram na vida do trabalhador brasileiro. Contudo, atualmente, muitos indivíduos 

ainda são explorados e submetidos a condições de trabalho análogos as de escravo. 

Segundo o Observatório do Trabalho Escravo no Brasil209, uma plataforma digital 

criada pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a OIT-Brasil, de 2003 a 

2017 foram regatados 43.696 trabalhadores em condições de trabalho análogo as 

de escravo (OIT, 2017). Os estudos revelam que a maior incidência desse tipo de 

exploração ocorre no meio rural, no norte e nordeste do país, mas a região sul não 

está isenta deste problema (OIT, 2017). O Paraná, por exemplo, conforme notícia 

vincula no jornal Folha de Londrina, em 24 de junho de 2017, é o 11º estado 

brasileiro com mais trabalhadores resgatados em situações análogos as de escravo. 

O recorde foi em 2012, quando 259 trabalhadores foram resgatados, em seis 

cidades do estado (FOLHA DE LONDRINA, 2017).  

Em escala regional, isto é, no oeste do Paraná, desde o final do século XIX 

há relatos da exploração análoga à de escravo de índios e paraguaios na região 

fronteiriça do oeste paranaense. Portando, cabe indagar: quais são de fato as 

condições de trabalho na região de fronteira do oeste do Paraná? Qual é o papel de 

fronteira na perpetuação do trabalho análoga ao de escravo? Quais os tratados 

internacionais sobre trabalho e fronteira o Brasil segue e o que eles postulam? Quais 

são os mecanismos de prevenção e combate ao trabalho análogo ao de escravo? 

Quais são os direitos dos trabalhadores resgatados em condições análogas as de 

escravo na região de fronteira? Quais são as consequências para os exploradores? 

O que pode ser feito para reverter essa situação? Estas são algumas questões sob 

análise no presente trabalho.  

 

DELIMITANDO A FRONTEIRA OESTE PARANAENSE 

                                                 
209 Disponível em: <https://observatorioescravo.mpt.mp.br/> 
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Conforme Rodrigues (p. 03, 2015), “com o surgimento dos Estados 

Modernos, a preocupação com a delimitação dos espaços de domínio e de exercício 

da soberania se consagra, reforçando a relação território e poder”. Surge então, a 

partir do capitalismo mercantil, na segunda metade do século XV, a necessidade de 

definição de limites espaciais para demarcar o(s) território(s) sob domínio de 

determinado Estado Soberano. Nas palavras de Ferrari (p. 20, 2014), “o limite 

político territorial define um campo de atuação social que instrumenta a atuação do 

poder, tanto para governar como para controlar ou para restringir determinadas 

ações sociais no espaço delimitado”.  

Legalmente, o controle do Estado nacional brasileiro foi definido no art. 20, 

§2º da Constituição Federal de 1989 que compreende a linha limite “até cento e 

cinquenta quilômetros de largura, designada como faixa de fronteira, área territorial é 

considerada fundamental para defesa do território nacional...’’ (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1989). Porém, é pertinente salientar que faixa de fronteira, zona de 

fronteira e limite são institutos distintos. Enquanto a faixa de fronteira é conexa aos 

limites territoriais do poder do Estado, a zona de fronteira indica um espaço de 

integração, com paisagem específica, formado por diferenças advindas da presença 

do limite internacional e por interações transfronteiriças. (BRASIL, 2005).  

A definição de limite, por sua vez, baseia-se comumente nas características 

físicas do local, sendo por vezes um rio, ou uma montanha, os quais figuram como 

uma linha que só é visível na cartografia e que muitas vezes não é capaz de 

neutralizar as características culturais, étnicas, sociais e até mesmo políticas em 

comum da região. “Enquanto a fronteira pode ser um fator de integração, [...], o 

limite é um fator de separação” (MACHADO apud FERRARI p. 21, 2014). 

No presente trabalho será considerada a região de fronteira do oeste do 

Paraná aquela compreendida entre os municípios de Guaíra/PR e Foz do Iguaçu/PR 

no sentido norte/sul e todas as cidades localizadas até 150 quilômetros a leste do 

Lago de Itaipu. 

 

O INÍCIO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO ANÁLOGAS A DE ESCRAVO NA 

REGIÃO DE FRONTEIRA DO OESTE PARANAENSE  
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Em uma ação política protecionista, em meados de 1930, durante o governo 

Vargas, surgiu a chamada “Marcha para o Oeste”. Esta ação que objetivava povoar 

as regiões até então remotas do país, dentre elas as paranaenses fora do eixo 

Curitiba-Guarapuava. As Companhias Colonizadoras já presentes na região 

ganharam força. Elas exploravam legalmente a erva-mate e a madeira da região, 

que até então eram exploradas ilegalmente por obrageiros argentinos, e assim 

geravam empregos e promoviam a migração de colonos gaúchos e catarinenses.  

Acerca das condições de trabalho nas Companhias Colonizadoras Reolon 

(p. 02, 2007) postula:  

 
 

 A exploração das riquezas naturais se dava em consonância aos abusos 
contra a força de trabalho (os mensus), de origem majoritariamente 
paraguaia. Os mensus trabalhavam num regime de, pode-se dizer, 
escravidão implícita, já que recebiam um saldo, supostamente calculado 
sobre a contribuição que era capaz de oferecer ao produto da obrage. 
(WACHOWICZ  apud REOLON,p. 2, 2007). 

 
 

Wachowicz (1988) por sua vez informa que:  
 
 

O “mensu” era obrigado a fornecer-se no armazém da “obrage” e suas 
mulheres, ociosas, eram proibidas de plantar qualquer coisa, até mesmo 
criar galinhas, para aumentar a dependência do “mensu”. Nas “obrages”, 
esses “mensus” eram explorados ao máximo. Quando manifestavam 
qualquer descontentamento, passavam a ser tratados a chicote e pistola. O 
controle dos caminhos e do acesso de populações brasileiras à região era 
essencial para a sobrevivência desse tipo de exploração. Segundo os 
“obrageiros”, o Brasil não podia tomar conhecimento do que ocorria nas 
“obrages”. Até a passagem de turistas brasileiros, que queriam conhecer as 
cataratas do Iguaçu e as Sete Quedas, eram dificultadas. (WACHOWICZ p. 
229, 1988). 

 
 

Ferrari (2010), por sua vez, aponta: “em 1º de maio de 1913, um jornal 

operário já noticiava a ocorrência de escravidão nos ervais da Companhia Mate 

Laranjeira, no Oeste do Paraná”, e acrescenta que: “no processo de exploração e 

violência dos capitalistas sobre os trabalhadores na região fronteiriça do oeste de 

Santa Catarina, sudoeste e oeste do Paraná, as maiores vitimas foram os índios 

guaranis do Paraguai” (FERRARI, p.139, 2010). 

Conforme indicam os autores supracitados, a prática de trabalhos análogas 

as de escravo ocorriam com frequência no oeste do Paraná, no início do século XX. 

A presença de uma “vazio-demográfico”, onde a pouca população existe nem sequer 
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falava português; a maior circulação do peso argentino em detrimento da moeda 

brasileira; a dificuldade de acesso, na maioria das vezes feita por meio do Rio 

Paraná, em embarcações controladas pela Argentina e pela Companhia Mate 

Laranjeira, do Paraguai e as sucessivas tentativas das Companhias em evitarem o 

povoamento fez com que a faixa de fronteira fosse uma região propícia ao trabalho 

escravo. (STECA; FLORES, 2008). 

Essa política perdurou até o Estado Novo de Vargas, quando aumentou a 

segurança nacional e propiciou a expansão da fronteira agrícola no Brasil, 

transformando assim o cenário de produção do oeste paranaense. A exploração 

“mensu” foi extinta, mas continuou de outras formas, como se observa a seguir.  

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO ANÁLOGAS AS DE ESCRAVO NA REGIÃO DE 

FRONTEIRA DO OSTE DO PARANÁ NOS DIAS ATUAIS  

 

Em notícia intitulada “Operação liberta 20 trabalhadores em condições de 

escravidão na região de Cascavel (PR)”, vinculada no site do Ministério Público 

Federal, encontra-se o único caso paranaense exposto na “Lista Suja do Trabalho’’, 

no ano de 2016. A Lista Suja é um mecanismo extrajudicial de prevenção e combate 

ao trabalho análogo ao de escravo; ela é divulgada e atualizada semestralmente 

pelo Ministério do Trabalho, com o objetivo de inibir crédito financeiro para empresas 

e fazendeiros que utilizarem mão de obra análoga à de escravo. (MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. 2016). 

Nesta ação, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) libertou 20 

pessoas que “trabalhavam” em condições análogas à de escravidão, na Fazenda 

Planalto (Guaraniaçu - PR), a cerca de 50 quilômetros de Cascavel. Os 

trabalhadores dormiam em camas de galhos de árvores e colchonetes sujos e 

rasgados, num alojamento improvisado, feito com pedaços de madeira cobertos com 

lona plástica preta. As necessidades fisiológicas eram feitas no mato, já que não 

havia sanitários. A água utilizada para consumo era de um córrego próximo à sede 

da fazenda. O acesso ao alojamento só era possível com carro de tração 4x4; as 

pessoas não eram impedidas de sair, mas como o empregador não disponibilizava 

transporte, a oportunidade de deslocamento era quase inexistente. (MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. 2016). 
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Conforme outra reportagem, disponibilizada pela ONG Repórter Brasil, em 

08 de fevereiro de 2013, treze indivíduos aliciados no Paraguai e posteriormente 

escravizados, no município de Mercedes, em reforma de trecho da rodovia 163, 

foram obrigados a deixar o país em três dias sob ameaça de deportação. A medida 

contraria a Resolução Normativa nº 93 do Conselho Nacional de Imigração, que visa 

garantir aos imigrantes em situação irregular direitos básicos. 

 
 

Além de notificados a deixar o país, os 13 trabalhadores escravizados 
também foram multados por estarem em situação migratória irregular. 
Procurado pela Repórter Brasil, o cônsul do Paraguai no Paraná, Juan José 
Veron, afirmou que a nenhum deles foi apresentada a possibilidade de 
permanecer. Todos tinham interesse em ficar, mas foram orientados a sair 
para, só então, tentar obter visto de trabalho no Brasil. Nenhum auditor 
fiscal participou da ação para assegurar direitos trabalhistas dos resgatados 
e demais providências. (REPÓRTER BRASIL. 2013). 

 

 

Já no site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4ª) é possível 

constatar ainda mais a vulnerabilidade dos imigrantes paraguaios, segundo a notícia 

“Agricultor de Guaíra (PR) acusado de manter trabalhadores em regime escravo 

deixa a prisão sob fiança”: 

 
 

Ele foi denunciado pelos próprios trabalhadores da lavoura de mandioca, 
que deram queixa na polícia de que estariam sendo expostos a uma jornada 
exaustiva sem receber o salário combinado, além de morarem em 
instalações sem banheiro. As acusações foram confirmadas em vistoria 
realizada posteriormente por um grupo formado por um policial federal, 
auditores fiscais do trabalho e um procurador do trabalho. (TRF da 4ª 
REGIÃO. 2015). 

 
 

O Delegado da Delegacia de Polícia Federal de Guaíra – PR, no mês de 

março de 2017, confirmou a ocorrência de dois casos com redução de imigrantes à 

condição análoga à de escravo, na fronteira com o Paraguai. Um deles ocorreu na 

zona rural de Maracaju dos Gaúchos, município de Guaíra, em 2014. Sete 

trabalhadores paraguaios estavam sendo explorados por agricultores locais. O 

segundo, também se sucedeu na zona rural do município de Guaíra, em 2015, no 

distrito de Cruzeirinho, onde, treze paraguaios encontravam-se em condições de 

trabalho degradantes.  

Ao ser questionado sobre casos semelhantes em abril de 2017, o 

Procurador Geral do Trabalho de Cascavel relatou que haviam, na PTM localizada 
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no município, dois procedimentos ativos versando sobre trabalho análogo ao de 

escravo210. 

Nota-se que com a otimização da legislação pátria e da fiscalização, as 

formas de exploração tornaram-se mais veladas. A escravidão moderna, presente 

na região de fronteira do oeste paranaense não consiste mais em apenas violência 

física, mas sim do cerceamento de liberdade, opressão emocional, opressão por 

dívida financeira desproporcional, condições de trabalho desumanas, etc. De forma 

predominante, as próprias vítimas desconhecem sua condição. Ao passo que tal 

avanço, depois de longos anos, diminuiu o número de vítimas, também dificultou o 

acesso até elas. E, de fato, a fronteira continuou atuando como facilitadora do 

processo de exploração, em virtude de muitos indivíduos adentrarem na região com 

facilidade, mas no dia a dia encontrarem demasiados empecilhos - sobretudo a falta 

de informação acerca de seus direitos e garantias - e o fato de que a maior 

preocupação do Estado nestas regiões concentra-se no controle ao narcotráfico, 

deixando os demais problemas em segundo plano.  

 

O DIREITO BRASILEIRO E O TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO 

 

São assegurados ao trabalhador brasileiro e aos estrangeiros residentes no 

país, uma série de direitos e garantias que visam proporcionar a melhoria de sua 

condição social. Os direitos sociais relativos ao trabalhador, por exemplo, estão 

elencados no Art. 7º da Constituição Federal, quais sejam: duração do trabalho 

normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais (Art. 7º, inc. 

XIII, CF); gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do 

que o salário normal (Art. 7º, inc. XVII, CF); redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (Art.7º, inc. XXII, CF); 

adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na 

forma da lei (Art.7º, inc. XXIII, CF); dentre outros.  

Além de contar com os Direitos Sociais Relativos ao Trabalhador (Arts. 7°, 8º 

e 9º, CF) a legislação pátria baseia-se também na Declaração Universal dos Direitos 

                                                 
210 Informações extraídas do Relatório Final da Pesquisa de Iniciação Científica Voluntária intitulado 
“Migrantes trabalhadores na região de fronteira do Oeste do Paraná limítrofe a Argentina e ao 
Paraguai: uma análise dos direitos e das condições de trabalho em Marechal Cândido Rondon, 
Toledo e Cascavel”, 2017.   
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Humanos (1948), com ênfase ao seu artigo 4º, ipsis litteris, “ninguém será mantido 

em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as 

formas, são proibidos” e nos Tratados Internacionais da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), que visam orientar políticas e ações públicas para aperfeiçoar as 

condições e práticas de trabalho em todo o mundo. 

Os principais instrumentos normativos da OIT que versam sobre trabalho 

análogo ao de escravo são: a Convenção nº 29, de 1930 e atualizada em 2014, 

sobre Trabalho Forçado, que enunciou, em seu Art. 2º, como forçado ou obrigatório 

“todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o 

qual não se tenha oferecido espontaneamente” e a Convenção sobre a Abolição do 

Trabalho Forçado, nº 105, de 1957. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 2018).  

Após a atualização da Convenção nº 29 da OIT, foi aprovada a Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) nº 81, que proporcionou nova redação ao art. 243 da 

CF, restando entendido que: “as propriedades rurais e urbanas de qualquer região 

do País onde forem localizadas [...] a exploração de trabalho escravo na forma da lei 

serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação 

popular, sem qualquer indenização ao proprietário [...]”. (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 1989).  

Ademais, o país possui como norte o Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos das Nações Unidas de 1966, que proíbe, em seu Art. 8º, todas as formas 

de escravidão; o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das 

Nações Unidas de 1966, que garante o direito de todos a condições de trabalho 

equitativas e satisfatórias e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto 

de São José da Costa Rica) de 1969, no qual os signatários firmaram um 

compromisso de repressão à servidão e à escravidão em todas as suas formas (OIT, 

2010). 

Infelizmente, como evidenciado, a ratificação de tratados internacionais e a 

elaboração de leis que concedem direitos aos trabalhadores não são suficientes 

para frear o trabalho análogo ao de escravo, assim, perpetua-se a aplicabilidade do 

Código Penal Brasileiro, no que tange aos crimes contra a Organização do Trabalho 

(Título IV, Artigos 203 a 207, CP) e a Redução à Condição Análoga à de Escravo 

(Art. 149, CP).  
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Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-
o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer 
meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou 
preposto:  
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente 
à violência.  
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:  
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, 
com o fim de retê-lo no local de trabalho;  
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 
documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no 
local de trabalho. (BRASIL, Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, art. 149.) 

 
 

Destarte, a pena do crime de redução de pessoa a condição análoga à de 

escravo pode chegar a até oito anos de reclusão, mais multa. O que o legislador 

procurou proteger foi a liberdade e a dignidade de cada indivíduo, conforme 

esclarece Masson (2013): “É desnecessária a imposição de maus-tratos e também 

não se exige a comprovação de sofrimento suportado pelo sujeito passivo. Basta o 

cerceamento da sua liberdade individual” (MASSON, 2013, p. 256). Vale ressaltar 

que, segundo o Estatuto Repressivo, é considerado sujeito ativo (aquele que comete 

o crime) não apenas quem submete o sujeito passivo (vítima) a trabalhos forçados 

ou a jornada exaustiva, seja sujeitando-o a condições degradantes de trabalho ou 

restringindo sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador, mas 

também quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 

trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho ou mantém vigilância ostensiva 

ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de 

retê-lo no local de trabalho. Não há possibilidade de aquiescência da vítima, pois a 

liberdade é uma garantia fundamental irrenunciável. 

 

MECANISMOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS PARA COMBATE AO TRABALHO 

ANÁLOGO AO DE ESCRAVO 

 

Referência no combate ao trabalho análogo ao de escravo até 2016, o Brasil 

vem recebendo diversas críticas por parte da OIT pela aprovação da Portaria nº 

1.129/2017, do Ministério do Trabalho, publicada no dia 16 de outubro de 2017, que 

modifica o conceito de trabalho análogo ao de escravo. A normativa reduziu o 
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conceito de trabalho em condições análogas às de escravo por considerar este 

apenas a atividade que for exercida com violência ou restrição à liberdade de 

locomoção. Um conceito retrógrado, porque a escravidão moderna não se baseia 

apenas na restrição de ir e vir e na coação física.  

Conforme a notícia "MPF e MPT recomendam revogação de portaria que 

modifica conceito de trabalho escravo", divulgada pelo Ministério Público Federal 

(2017):  

 

 
a portaria é ilegal por contrariar o artigo 149 do Código Penal, que define 
como caracterização de condição análoga à de escravo a submissão a 
trabalhos forçados, jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho e 
restrição da liberdade do trabalhador. A nova regra reduz os elementos que 
indicam o trabalho escravo, de forma que a jornada excessiva ou a 
condição degradante só poderão ser comprovadas quando for constatada a 
restrição de liberdade do trabalhador, eliminando os outros elementos 
dispostos na legislação. Outro ponto preocupante previsto na norma é a 
eliminação da servidão por dívida, também prevista no Código Penal 
(MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, 2017). 
 

 

A Portaria também trouxe algumas mudanças no procedimento das ações 

de fiscalização dos Grupos Especiais de Fiscalização Móvel (GEFMS), constituídos 

por auditores-fiscais do trabalho, membros da Polícia Federal e da Polícia 

Rodoviária Federal.   

Os GEFMS através de denúncias recebidas pela Secretaria de Inspeção do 

Trabalho (SIT) conduzem operações sigilosas de fiscalização. Ao chegarem ao local, 

depois de reuniões para planejamento da ação, ocorre uma análise preliminar para 

ver se ali existe possibilidade de trabalho análogo ao de escravo. Posteriormente 

ocorre a colheita de provas, entrevistas com os trabalhadores e o início da 

negociação com os empregadores. Se constatado o crime tipificado no Art. 149 do 

CP, imediatamente os trabalhadores são resgatados e recebem o pagamento de 

seus direitos trabalhistas. Para tanto, no próprio local os trabalhadores são 

registrados (assinatura da carteira de trabalho) e logo depois demitidos. Além das 

verbas rescisórias, os trabalhadores têm direito a Seguro Desemprego por três 

meses. Se o empregador se recusar a efetuar os pagamentos, o procurador do 

trabalho pode solicitar o bloqueio das suas contas e das suas empresas, através de 

uma ação cautelar (OIT, 2017).  

Sanado o problema dos trabalhadores, o procurador propõe ao empregador 
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a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual este se 

compromete a indenizar os trabalhadores, além de reparar todas as irregularidades 

(adaptação dos locais de trabalho, fornecimento de equipamentos de proteção 

individual, etc.). Por fim, os auditores fiscais do trabalho lavram os autos 

correspondentes a todas as infrações encontradas e dão instruções ao empregador 

sobre como proceder para regularizar seu empreendimento (OIT, 2017).  

Os autos de infração lavrados geram processos administrativos por meio dos quais o 

infrator, se condenado, é multado. Após concluído os processos administrativos, há 

uma nova análise da SIT para averiguar se realmente se tratou de trabalho análogo 

ao de escravo. Em caso afirmativo, os dados do culpado são incluídos no Cadastro 

de Empregadores Infratores (Lista Suja). Os empregadores que forem incluídos no 

Cadastro são monitorados por um período de dois anos, após os quais seus nomes 

são removidos se não houver reincidência no crime, forem pagas todas as multas 

resultantes da fiscalização e forem quitados os débitos trabalhistas e previdenciários 

(OIT, 2017).  

Com base nos relatórios do produzidos pelo coordenador do GEFM e do 

procurador do trabalho, o Ministério Público Federal determina se é cabível uma 

ação penal contra o acusado. "Neste caso, ele pode acionar a Polícia Federal para 

abrir inquérito criminal, se julgar necessário mais averiguações ou a coleta de mais 

provas, ou instaurar diretamente uma ação" (OIT, p. 37,2010).  

Com a elaboração da portaria o procedimento para instauração de eventual 

Ação Penal se tornou mais burocrático. Para o recebimento do processo, o Auditor-

Fiscal do Trabalho deverá promover a juntada dos seguintes documentos: relatório 

de fiscalização assinado pelo grupo responsável pela fiscalização, detalhando o 

objeto da fiscalização, contendo fotos e identificação dos envolvidos; boletim de 

ocorrência lavrado pela autoridade policial; comprovante de recebimento do relatório 

pelo empregador e ofício à Delegacia da Policia Federal competente comunicando o 

fato para fins de instauração. A inexistência de qualquer um dos documentos 

implicará na devolução do processo por parte da SIT para que o Auditor-Fiscal o 

complete (PORTARIA Nº 1129/2017 – MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2017). 

Sobre o assunto, em sua recomendação para revogação do documento, 

discorre o Ministério Público Federal (2017):  
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[...] a recomendação também critica a burocratização do relatório para 
autuação da empresa. Antes, o documento consistia em um relato das 
condições irregulares encontradas durante as fiscalizações. Pelas novas 
regras, o documento deve conter um boletim de ocorrência lavrado por 
policial que tenha participado do flagrante. A equipe técnica do MTE 
também deverá enviar ofício à Polícia Federal com fotos de todas as 
irregularidades. (MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. 2017).  
 
 

Em âmbito federal, entre 2010 e 2015, o Ministério Público Federal instaurou 

3.812 procedimentos extrajudiciais para apurar práticas relacionadas ao trabalho 

escravo. Além disso, foram autuadas 880 ações penais e abertos 2.993 inquéritos 

policiais correspondentes só ao crime previsto no Art. 149 do CP. Tais dados, 

divulgados em janeiro de 2016, constam de levantamento da Câmara Criminal do 

respectivo órgão. Só entre 2014 e 2015 o Grupo Especial de Fiscalização Móvel 

resgatou 1.877 pessoas em condições análogas à de escravidão. (MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. 2015). 

O Ministério Público do Trabalho do Paraná (MPTPR) recebeu, entre 2010 e 

2015, 315 denúncias de trabalho análogo ao de escravo, tráfico de trabalhadores e 

trabalho indígena; 168 Termos de Ajustamento de Conduta foram firmados e 25 

ações foram ajuizadas na Justiça do Trabalho. Os casos no Paraná concentram-se 

na construção civil, madeireiras, reflorestamento, e há tanta incidência no meio 

urbano como no rural. (MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DO PARANÁ – 

MPTPR. 2015).  

Em relação aos últimos dois anos, o Ministério Público do Trabalho afirma 

que o número de ações sobre trabalho escravo ajuizadas cresceu: em 2016, foram 

93 ações, contra 103 em 2017. O MPT, só no último ano, chegou a pedir mais de R$ 

100,5 milhões em indenizações por dano moral coletivo. 

 
 

Entre as 103 ações, 70 delas (68%) foram relacionadas a trabalho 
degradante, o que mostra a importância do conceito moderno de “trabalho 
escravo”, mais abrangente, incluindo, por exemplo, escravidão por dívidas e 
o próprio trabalho degradante. O mesmo pode ser observado em relação 
aos TACS – dos 217 firmados pelo MPT em 2017, 130 (60%) foram 
relacionados a trabalho degradante (MINISTERIO PUBLICO DO 
TRABALHO, 2018). 
 

 

Segundo outras estimativas do Ministério Público do Trabalho (MPT, 2018):  

 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

356 

 

 
Dados extraídos do Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil 
revelam que 1,73% dos 35.341 trabalhadores resgatados da escravidão no 
país entre 2003 e 2017 eram vítimas reincidentes. Isto significa que 613 
trabalhadores foram resgatados pelo menos duas vezes no período de 15 
anos. Quatro destes trabalhadores foram resgatados quatro vezes e outros 
22 foram resgatados três vezes. O Observatório é mantido pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT) e pela Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). (MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, 2018). 
 
 

Representando um retrocesso à garantia constitucional de proteção à 

dignidade humana, a edição da Portaria nº 1129/2017 elevará significativamente os 

números já expressivos fornecidos pelo MPF e pelo MPT.  

 

O DIREITO E O COMBATE AO TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO NA 

FRONTEIRA OESTE PARANAENSE 

 

Todos os dispositivos legais supramencionados e os métodos de prevenção 

e combate ao regime trabalhista semelhante ao escravo se aplicam às regiões de 

fronteira do oeste paranaense. Porém, apesar apresentar tantas peculiares, não há 

nenhuma lei que regulamente especificamente o exercício de labor nestas regiões. 

O único dispositivo que trata exclusivamente sobre as regiões fronteiriças no país é 

a Lei Nº 6.634, de 02 de maio de 1979, editada pelo Decreto Nº 85.064, de 26 de 

Agosto de 1980. Todavia, a norma trata apenas de questões relacionada à 

exploração, concessão e alienação de terras nas faixas de fronteira e quando às 

atividades de empresas e indústrias. As demais leis que mencionam as terras 

fronteiriças têm por objetivo tutear aspectos econômicos nessas regiões, como a 

extração de recursos naturais, por exemplo. Similar é a ausência de campanhas de 

combate e prevenção ao crime tipificado no Art. 149 do CP. Na maioria dos 

municípios nenhuma operação foi realizada.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A legislação do trabalho brasileiro, até a reforma trabalhista, era considerada 

uma das mais benéficas ao trabalhador, em decorrência de um dos seus princípios 

basilares: o da proteção ao trabalhador. O país, até 2016, era referência na 

elaboração e execução de mecanismos de combate ao trabalho análogo ao de 
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escravo, porém com a elaboração da Portaria MTB n° 1129/2017 o declínio ficou 

evidente. O número de ações ajuizadas, referentes ao Art. 149 do CP, crescerem, 

vale lembrar, de 93 em 2016 para 103 em 2017. De 2003 a 2017 foram regatados 

43.696 trabalhadores (OIT, 2017). Com a burocratização dos processos fiscalização 

e a edição de normas inconstitucionais, que tendem a facilitar a submissão de 

pessoas ao regime análogo ao escravista, estes números tendem a aumentar 

exponencialmente. 

Como solução, o Brasil precisa continuar executando sem demasiadas 

burocracias os mecanismos de prevenção e combate ao crime de redução à 

condição análoga à de escravo, sejam os extrajudiciais - GEFMS, a elaboração das 

listas sujas do trabalho, inquéritos civis e os termos de ajustamento de conduta - ou 

judiciais: ações civis púbicas, indenizações por danos morais coletivos, ação civil 

coletiva e a tutela penal. Deve, igualmente, investir na atuação das Comissões 

Estaduais de Combate ao Trabalho Escravo (Coetraes), que têm o papel de propor e 

acompanhar a execução de políticas necessárias para erradicar a escravidão, 

cobrando ações dos governos estaduais. Ou ainda atuar ativamente no cenário 

internacional, propondo e firmando acordos internacionais que versem sobre 

medidas cooperativas para extirpar problemas envolvendo a temática, como foi feito, 

por exemplo, com o II Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, em 

2008.  

Por fim, outra medida alternativa, seria investir no acesso à informação, 

levando ao conhecimento de toda a população os direitos e garantias que circundam 

o universo do trabalhador, entre eles os Direitos e Garantias do Trabalhador, 

presentes no art. 7º da Constituição Federal, os postulados da CLT, além das 

Convenções da OIT e da ONU.  

No que concerne especificamente às regiões de fronteira, notadamente do 

Oeste do Paraná, o empenho precisa ser ainda maior. Conforme relatado, não há 

nenhuma norma que trate minuciosamente sobre relações de trabalho nestas 

regiões e a fiscalização e combate ao trabalho análogo escravo é quase inexistente. 

Além disso, deve-se investir na qualificação dos profissionais que atuam nestas 

áreas, tendo em vista os desafios e peculiaridades que estas regiões apresentam. 

Faz-se necessária a atuação conjunta de todas as parcelas da sociedade para que a 

democracia contemple efetivamente os mais vulneráveis, promovendo assim a 
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cidadania e a justiça social. 
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LÍNGUA JOPARÁ E A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DO JORNAL DIARIO 

POPULAR. A IMAGEM DE SI E DO OUTRO 

 

Luciano Marcos dos Santos211 
 

INTRODUÇÃO  

 

Este artigo tem como objetivo entender e discutir a presença da língua no 

modo como o Jornal Diario Popular do Paraguai constrói a imagem de si e do outro 

nos textos jornalísticos em sua página policial, construindo dessa maneira seu ethos 

popular. O ethos discursivo pode ser captado por pistas deixadas pelo orador, 

quando este, por meio da linguagem, produz uma imagem. Estes rastros podem ser 

apreendidos quando analisamos as escolhas lexicais e, no caso específico, a opção 

pela redação em língua jopará, língua que mistura espanhol e guarani. 

Seguindo uma linha editorial mais assistencialista e sensacionalista, o jornal 

apela para a mescla de idiomas, como forma de chegar ao seu público, já que essa 

forma de expressão, híbrida, é comum na rotina, em situações familiares e informais, 

estando a gosto do perfil do possível público leitor.  Neste artigo nos debruçamos 

sobre as palavras em guarani, para observar o poder persuasivo destas, na medida 

em que são usadas como maneira de construir um ethos popular. 

Para tanto usamos como metodologia o estudo de caso. Dedicamos atenção 

a apenas uma edição do jornal. Ainda como forma de análise, nos apoiamos nos 

preceitos da Análise do discurso, especialmente nas bases teóricas que entendem a 

interligação entre o discurso e construção de uma imagem de si. Nessa mesma 

linha, ainda, não nos distanciamos totalmente da retórica clássica, aristotélica, na 

medida em que a construção do ethos está ligada à própria enunciação no processo 

persuasivo, ou ainda à confiança do leitor no jornal por meio de seu discurso, o qual 

se realiza, como mencionamos, pela escolha de palavras. Para tanto começaremos 

por contextualizar o discurso em análise, apresentando o veículo, suas 

características e a língua jopará. Na sequência trataremos da noção de ethos. A 
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seguir a análise de trechos das reportagens do Jornal Diario Popular do caderno 

policial. E por fim as considerações finais. 

 

 JOPARÁ EM UM JORNAL POPULAR 

 

Ao caminhar pelas ruas de Ciudad del Este, entre as tendas com produtos 

eletrônicos à venda ou nas lojas, enfim, no comércio de forma geral, pude verificar 

que muitos atendentes, vendedores e ambulantes, em seus momentos de folga, 

folheavam um jornal: tratava-se do Diario Popular - um jornal em estilo tabloide, com 

preço abaixo de outros que seguem a mesma linha editorial. Apresenta basicamente 

as notícias locais de diferentes regiões do Paraguai, além de algumas notícias 

internacionais, entretenimento e esportes. É um jornal de grande tiragem, sendo 

destinado, segundo sua configuração às classes operárias, basicamente. 

Os produtos jornalísticos destinados às classes B, C e D, que historicamente 

exploraram em suas matérias os efeitos psicológicos que poderiam causar através 

de imagens chocantes e temas ligados ao cotidiano violento de bairros periféricos - 

ou histórias de catástrofes, de crianças violentadas - ganharam o rótulo de 

sensacionalistas. Amaral (2006) prefere usar o termo popular, segundo ela, menos 

preconceituosa. O fato é que esses jornais têm se modificado ao longo de sua 

trajetória. 

Conforme Amaral (2006) no início da imprensa já havia a presença de 

jornais populares: 

 
 

[...] Na França do século XIX, os jornais populares de uma página eram 
conhecidos como canards, termo que significa conto absurdo ou fato não 
verídico. Os que mais faziam sucesso eram os sensacionalistas que 
contavam histórias de catástrofes, crianças violentadas e eclipses [...] 
(AMARAL, 2006, p. 17, grifo do autor). 
  
 

Outros jornais com características semelhantes e mais próximos aos jornais 

sensacionalistas atuais surgiram também na França entre 1560 e 1631 e nos 

Estados Unidos em 1690. Com o desenvolvimento das técnicas de impressão e a 

possibilidade de impressão dos jornais de forma diária, além é claro, da educação 

formal, fizeram com que os jornais, de forma geral, tivessem um público leitor. 

O cotidiano passou a ser objeto das matérias jornalísticas a partir dos fatos 
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citados, os jornais passaram a estampar temas referentes a crimes e dramas 

familiares, por exemplo. Essas matérias eram relatos ricos em detalhes, tudo feito 

para assegurar a fidelidade do leitor, além do valor desses impressos, bem mais 

baixos. Um exemplo deste tipo de jornal foi o New York Sun, fundado em 1833 nos 

Estados Unidos, e o New York Herald (1887) no mesmo país, sendo o último com 

características semelhantes ao Sun. 

Além dos jornais citados, também nos Estados Unidos, o New York World, 

criado por Joseph Pulitzer e Randolph Hearst (1880) apresentava preços baixos e 

chamava a atenção pelos títulos. Este jornal era destinado aos imigrantes e as 

classes operárias: 

 
 

O New York Worl, encabeçado por Pulitzer em 1883, dirigia-se para os 
imigrantes e a classe operária. A circulação do jornal subiu de 15 mil para 
250 mil exemplares em quatro anos. Pulitzer não dispensava a página 
editorial, os relatos, as cenas de costumes, os escândalos, o combate à 
corrupção e os dramas policiais que deveriam servir para fortalecer a 
influência sobre o público cada vez mais numeroso. Batizado de sangue foi 
a manchete do jornal para noticiar a morte de pedestres pisoteados numa 
ponte recém-inaugurada [...] (AMARAL, 2006, p. 18, grifo do autor). 

 
 

Esse tipo de publicação inovou a maneira de se fazer jornalismo, pois as 

manchetes, a partir de então, passaram a ter importância na venda dos jornais. 

Pulitzer utilizava manchetes em vermelho, em algumas publicações. No Brasil, este 

tipo de imprensa ficou conhecida como “marrom”, sendo os jornais pertencentes a 

este estilo editorial, caracterizados pela abordagem de temas ligados ao cotidiano e 

à violência.  

O sensacionalismo está muito relacionado à exploração de temas ligados à 

violência e sua superexposição, e é muito comum observar a sua presença em 

coberturas policiais. 

O jornal Diario Popular segue essa linha sensacionalista/popular, pois o valor 

de cada exemplar é baixo em relação aos outros jornais que circulam no Paraguai, 

custa em torno de dois mil e quinhentos guaranis (por volta de um real). Esse valor 

bastante baixo do jornal, associado às manchetes e à linha editorial, pode ser 

responsável pelo seu sucesso de vendas. 

O que o diferencia de um jornal de referência no Paraguai, como o Última 

Hora, entre outros aspectos, é o emprego do jopará, a mistura da língua espanhola 
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com a língua guarani, línguas oficiais do Paraguai. 

Algumas pesquisas têm observado que o jopará seria a forma falada do 

guarani paraguaio, semelhante ao contato entre as línguas portuguesa e espanhola, 

que geram o portunhol, ou ainda ao contato entre catalão e espanhol (catanhol). 

Ressalte-se, porém, que o jopará, é resultado de formação do processo histórico e 

social do Paraguai, não estando restrito seu uso a um espaço geográfico, como no 

caso do portunhol (regiões de fronteira – Brasil/Paraguai, Brasil/Uruguai ou 

Portugal/Espanha) da mesma forma como o catanhol (região da Catalunha-

Espanha). 

O jopará se mostra como sistema linguístico empregado por uma 

comunidade para a comunicação e, dessa forma, Meliá (1992) o considera a terceira 

língua do Paraguai. Na mesma ordem de raciocínio, Kallfell (2016) observa que o 

jopará não seria apenas uma variação das línguas espanhola ou guarani, por 

considerar que aquele que domina somente uma destas, não conseguirá 

compreender o uso misturado das duas, visto tratar-se de outro sistema de 

comunicação. Todavia, o próprio autor questiona se o jopará pode ser considerado 

uma língua ou até mesmo a terceira do Paraguai, porque, segundo seus estudos, 

seria um continuum pouco normatizado de possibilidades de realização. Saussure 

(1993), por exemplo, diz que “a língua é, ao mesmo tempo, um produto social da 

faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo 

corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos.” (SAUSSURE, 

1993, p.17). 

Observa-se que a questão é controversa. Estudos mais aprofundados 

necessitam ser realizados para discutir se o jopará é uma língua, língua crioula, 

variação da língua ou apenas um fenômeno de alternância de código (code 

switching). Mas como esta questão não é objetivo do presente estudo  e sim o que já 

foi apresentado anteriormente. Para tanto nos debruçamos agora sobre a noção de 

ethos. 

 

A NOÇÃO DE ETHOS 

 

Para Aristóteles a retórica deve ser exaltada não como poder somente da 

palavra, como o faziam os sofistas, mas sim no peso de um discurso procedido por 
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silogismos ou entimemas, mas também em aspectos extradiscursivos, tais como o 

caráter, a roupa e até a aparência do emissor. 

A luz da razão, Aristóteles estabelece então uma nova teoria sistematizada 

envolvendo a integração entre a razão (logos) e a emoção (ethos e pathos).  Este 

mesmo autor irá definir três tipos de argumentos apoiados na razão, no caráter 

moral do orador e na emoção. Não era de estranhar que as características do 

emissor fossem levadas em conta, uma vez que a produção discursiva era 

essencialmente oral, onde os fatores já apontados contribuíam para a construção de 

uma autoimagem positiva, havendo então a junção da imagem associada ao 

discurso, concebendo as três formas empregadas pelo orador, a fim de persuadir 

seu auditório. Nossa atenção se volta para o ethos, pois é de fato, essa instância a 

mais significativa, ainda podendo haver o entendimento de que esta e as outras 

(logos e pathos) são indissociáveis, uma vez que orador mostra seu caráter (ethos) 

no discurso (logos) suscetível à avaliação do público (pathos). Outros autores ainda 

discutem o ethos. 

Perelman, Tyteca (2002) com a obra Tratado da Argumentação, não só 

resgatam a retórica, como a ampliam: “estudo das técnicas discursivas que 

permitem provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se lhes 

apresentam ao assentimento” (PERELMAN, TYTECA, 2002, p.04), diferentemente 

da retórica antiga, cujo objeto encontrava-se na arte de confeccionar discursos para 

serem performatizados nas praças, tendo estes, objetivos persuasivos, na Nova 

retórica deste autor, o auditório ainda é essencial, porém,  a concentração dos 

estudos recai sobre o texto escrito e nos meios de prova para obter adesão, ou seja, 

na linguagem e a técnica utilizada por ela para persuadir, sem menosprezar as 

condições psíquicas e sociais, sem as quais a argumentação perderia o efeito, em 

outras palavras o ethos é mostrado e não dito, mostrado em seu discurso, por meio 

de suas escolhas linguísticas e estilísticas. 

A Análise do discurso, antes de negar essas ideias, apresenta um 

alargamento dessa noção de ethos e de argumentação. Para AD (Análise do 

Discurso) o ethos está na enunciação, não no orador de carne e osso, que se deixa 

mostrar pela tessitura do texto, construído nele, sendo, pois, um autor discursivo. 

Maingueneau (2008) contribui para a ampliação dos estudos do ethos, pois 

além de situação de eloquência e oralidade, caso do ethos em Aristóteles, seus 
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estudos abarcarão a diversidade das situações discursivas: enunciados orais, 

escritos, visuais ou verbo-visuais, representado um orador ou instituições. 

Este autor irá defender, como vimos, que o ethos se constrói dentro da 

instância enunciativa, por meio do discurso. Esta instância enunciativa envolve: o 

tipo de discurso (religioso, político, jornalístico. ...), o gênero a que este pertence e o 

contexto. Dessa forma o ethos se ligará ao enunciador por meio de suas escolhas 

linguísticas, tendo estas a capacidade de revelar as pistas acerca de sua 

autoimagem. 

Sendo assim, o ethos, segundo o autor, se mostra na maneira de se 

exprimir, estando associado essencialmente à enunciação, ou ainda à forma como o 

discurso interpela o leitor/ouvinte, estando a persuasão, dessa maneira, ligada a ele, 

uma vez que  se conseguir mostrar um bom caráter poderá inspirar confiança, dessa 

forma, o enunciador não necessariamente precisa tecer comentários elogiosos sobre 

si no discurso para persuadir, sendo esta ação o resultado do uso eficiente da 

palavra e o processo que o envolve, como a escolha vocabular. 

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode ignorar que o público 

constrói uma imagem do orador, havendo portanto um ethos pré-discursivo, segundo 

o qual, determinados enunciadores podem estar associados a um ethos que sua 

enunciação pode confirmar ou discordar, estando o ethos pré-discursivo baseado em 

estereótipos, ou ainda, o discurso do orador lhe dá uma corporalidade e um caráter: 

 
 

[…] O “fiador”, cuja figura o leitor deve construir com base em indícios 
textuais de diversas ordens, vê-se, assim, investido de um caráter e de uma 
corporalidade, cujo grau de precisão varia conforme os textos. O “caráter” 
corresponde a um feixe de traços psicológicos. Quanto à “corporalidade”, 
ela é associada a uma compleição corporal, mas também a uma forma de 
vestir-se e mover-se no espaço social. [...] (MAINGUENEAU, 2005, p. 72) 
 
 

 O pensamento do autor indica uma concepção de discurso que o liga a uma 

configuração sócio-histórica, estando ele sujeito a uma legitimação associada à cena 

discursiva, uma vez que o orador/fiador estabelece uma compatibilidade entre o seu 

discurso e o mundo que ele apresenta, arranjados de forma dinâmica e pela 

interação ativa de estereótipos. Além do ethos pré-discursivo, formado, como vimos, 

por representações culturais fixas e modelos pré-construídos, que o co-enunciador 
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estabelece para construir sua imagem, mesmo antes do ato enunciativo, existem 

outros fatores. 

Há também o ethos dito e o mostrado, o primeiro é criado por referências 

diretas do enunciador, já o segundo está no domínio do não explícito, sendo uma 

imagem que pode ser apreendida pelas marcas que o enunciador deixa em seu 

discurso. Para esta análise nos deteremos à análise do ethos discursivo, mais 

especificamente o ethos dito. 

A análise a seguir terá como parâmetro  as ideias de Maingueneau, que 

antes de se distanciar da ideia de ethos aristotélica, a qual o liga à eloquência, 

apresenta uma visão alargada que o situa em uma situação em que não estabelece 

uma oposição entre o oral e o escrito e sim o apresenta como “uma voz” 

indissociável de um corpo enunciante historicamente especificado” 

(MAINGUENEAU, 2008, p.17), apoiada por situações estereotípicas das quais o 

enunciador se vale, a partir de características da comunidade imaginária que seu 

discurso irá tocar, e no caso analisado, pelo emprego de palavras em guarani, 

mostrando-se popular, na forma como estes símbolos representam a imagem que o 

jornal constrói de si (punitiva, ao lado do povo) e do outro (homens e mulheres 

envolvidos em ocorrências policiais). 

 

ANÁLISE: IMAGEM DE SI E DO OUTRO: ETHE POPULAR 

 

Conforme exposto na introdução, esse artigo é um estudo de caso, portanto 

o corpus de análise é composto por reportagens do caderno policial Sucesos, já que, 

segundo Santos (2012), a concentração de emprego de vocábulos em língua 

guarani misturados à espanhola está nessa seção. A edição escolhida, de forma 

aleatória, pois todas as edições têm em suas redações a língua híbrida, foi a de 01 

de julho de 2011. Alguns trechos serão expostos e analisados, tendo como critério 

de escolha a forma como o jornal apresenta os personagens homens e mulheres. 

Começamos apresentando excertos contendo o emprego de palavras em 

guarani, as quais, muito além da descrição dos personagens, prescrevem e moldam 

seu caráter. 

Categoria: homens e mulheres 

1) Ñato 
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Un hombre que presuntamente abusó de su hija menor de edad por cinco años seguidos, 
aprovechándose de que su esposa viajó a España, fue imputado por la Fiscalía. El ñato está con 
paradero desconocido. Fonte: Diario Popular, n. 5907, 01 jul 2011, p. 02. 

Um homem que presumivelmente abusou de sua filha menor de idade por cinco anos seguidos, 

aproveitando-se de que sua esposa viajou a Espanha, foi imputado pela promotoria. Este ser 

perverso está com paradeiro desconhecido. 

 

O ocorrido descrito na reportagem é um fato que choca, um pai abusar 

sexualmente da filha menor por cinco anos, é, socialmente, inaceitável e horrendo. 

Na busca por narrar o fato, o jornalista precisa informar quem cometeu tal ato, como 

e quando. 

Algumas palavras são utilizadas para descrever os agentes do sexo 

masculino. Muitas matérias trazem os nomes das pessoas envolvidas, e, na 

sequência da narrativa do fato, em lugar do nome do agente, são utilizados termos 

que os definem. A palavra ñato tem dentre seus significados: feio, perverso, 

suspeito. Empregada, nesta matéria e por estar em língua guarani, dá o tom, 

dramático, que, antes de informar, corrobora, para a construção da imagem do 

personagem retratado. 

A língua guarani guarda uma riqueza dramática e, como Gynan (2003) 

apontou, o guarani é uma língua do cotidiano, da expressão dos sentimentos, do 

amor e até mesmo do sarcasmo. Percebemos que na matéria o termo ñato adquire 

esse valor de expressão sentimental, uma vez que, por estar em guarani, compondo 

sentenças em língua misturada, jopará, intensifica o sentimento de revolta quanto ao 

ato do sujeito. Muito além da sobriedade e imparcialidade, normas jornalísticas, as 

narrativas analisadas, com uso de palavras em guarani, desejam transmitir, por 

vezes. a indignação diante do fato. 

O jornal ainda descreve, em língua jopará, calcado em vocábulos em 

guarani, as ações de mulheres. Podendo estas, serem acusadas ou vítimas, para 

tanto, empregam, muito frequentemente o termo yiyi. 

2) Yiyi 

 “ El degenerado aprovechó que la yiyi estaba sola y abusó de ella.” Fonte: Diario Popular, n. 5907, 01 jul 

2011, p. 03. 

O desegenerado aproveitou que a menina estava sozinha e abusou dela. 

 

Na matéria analisada emprega-se 
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Segundo Serra (1980, p. 19), a seção policial, dentro de um jornal, 

representará o cotidiano de uma região social. 

 

 

[...] é o espaço em que figuram como personagens centrais e atuantes 
aqueles cujo aparecimento no resto do jornal é impossível ou secundário. 
Pois em relação ao espaço total do jornal, eles são ‘desviantes’: marginais, 
ladrões, assassinos, traficantes, desonestos, homossexuais, prostitutas, 
menores delinquentes, em grupo, organizados ou individualmente [...]. 
 

  

Esse mesmo autor destaca que a distribuição dos fatos jornalísticos no 

jornal, em seus múltiplos cadernos, destinam outros espaços a outros personagens 

da sociedade, associados ao trabalho, à justiça e ao poder, enfim, a uma ordem 

social legítima. 

 
 

Ora, ao situar as manifestações daqueles setores em seção especial, e ao 
designá-la como ‘policial’ ou ‘criminal’, é ao mesmo tempo como desviantes 
sociais e como ilegais que o espaço do jornal os representa. Unificando-os 
preferencialmente sob o tópico ‘policial’, indica-nos a instância policial como 
mediadora por excelência da normalidade e do desvio, colocando-a como 
agente normal para demarcar a outra e para garantir sua dominância em 
termos globais. (SERRA, 1980, p. 19). 

 
 

Em jornais populares, ou rotulados como sensacionalistas, o que ocorre, 

como já tratado, é uma inversão da valorização do material jornalístico que compõe 

suas páginas. Desse modo, o que em um jornal “sério” seria tido como anomalia, 

resguardado à seção especial, em jornais populares é corriqueiro e abrangente. 

Tudo que se refere à vida popular se espalha por esse tipo de jornal impresso. 

3) karai 

[…] “El karai fue llevado al hospi local porque se machucó todito.” Fonte: Diario Popular, n. 5907, 01 

jul 2011, p. 06. 

O homem foi levado ao hsptal local porque se machucou todo. 

 

 

A palavra karaí empregada com muita frequência tem dentre os seus 

significados:  homem, senhor, sagrado, batizado, dono, amo. Karaí em língua 

indígena significa curandeiro, ou uma pessoa muito espiritualizada capaz de realizar 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

370 

 

longas peregrinações. Os espanhóis, como fizeram uma grande peregrinação para 

chegar à América, passaram a ser chamados pelos guaranis de “karaí”. Quando 

alguém é batizado se emprega o termo “oñemongarai” que significa civilizado, ou 

seja, o caminho para se fazer civilizado era o batismo. 

Nessa matéria o personagem Gustavo Britos, condutor de um caminhão, 

sofreu um acidente de carro e foi levado ao hospital, bastante ferido. O texto, com os 

recursos linguísticos que faz uso – abreviaturas (hospi e não hospital) karaí e não 

señor, acerca o nível escrito ao nível de fala, além, é claro, e onde recai nossa 

atenção, faz uso da palavra em guarani – karaí. Esta palavra é relevante, pois, seu 

uso está mais atrelado a um sujeito vitimizado, que sofreu algum tipo de violência e 

digno de alguma consternação. O emprego da palavra em guarani concede a 

vocalidade, o tom, que a matéria deseja alcançar: a piedade, ao passo que 

apresenta o sujeito, digno dela, como karaí, contribuindo dessa maneira, para 

imprimir a imagem popular, positivamente aceita, baseada em estereótipos, 

identificáveis pela audiência, dentro do discurso. 

Em oposição à palavra karaí, mas com mesmo significado, senhor, a palavra 

léka, está associada ao sujeito que cometeu algum ato socialmente inaceitável. 

4) léka 

[..] “Luego de una discusión, el léka le pegó y la tiró suelo. La doña se rompió la rodilla, entonces, 

salió de la casa por temor a morir”  […] Fonte: Diario Popular, n. 5907, 01 jul 2011, p. 08 

Depois de uma discussão, o senhor lhe bateu e a atirou ao chão. A senhora rompeu o joelho, então, 

saiu de casa por temor de morrer. 

 
 

A palavra, longe dos dicionários, só tem sentido completo, quando em uso. A 

palavra léka, é símbolo da representação de um estereótipo: léka – senhor, 

geralmente ancião, envolvido em alguma atividade, socialmente negativa, no caso 

analisado, agressão. Sendo o mesmo, morador de um bairro periférico, envolvido 

em atitude criminal, é representativo da constituição da corporalidade da 

comunidade que adere ao discurso do Jornal. 

Este mesmo discurso redigido em sua totalidade em língua espanhola não 

teria efetividade, pois, segundo a imagem que ele mostra do enunciador, é pensado 

em função de valores identificáveis por seu co-enunciador, com desejo de tocá-lo, 

fornecendo a este, uma identidade compatível com o seu mundo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A persuasão não se estabelece se a audiência não se identifica com o ethos, 

a imagem, que o orador deseja imprimir, dando impressão de que é um dos leitores, 

uma voz. 

Termos como ñato, yiyi, karai e léka são formas de prescrever e moldar a 

imagem que o jornal faz dos personagens retratados, estando estas, baseadas em 

comportamentos sociais, em estereótipos, em que se descreve o mundo ético 

desses personagens: o pai que viola a filha e portanto é um ñato por essa atitude. A 

menina (uma yiyi) que estava sozinha e portanto foi abusada. O senhor (karai) 

levado ao hospital, diferente do senhor (léka) que agrediu a esposa. Um conjunto de 

esquemas, sociais, que correspondem a uma maneira de existência dos 

personagens o qual pode dar indícios da imagem do leitor e sua forma de viver, 

corporalizada, nesse caso pelas práticas discursivas, formando um ethos discursivo 

do Jornal que ecoa como a “voz” do povo, uma espécie de espelho de quem o lê, 

mostrando uma maneira de habitar o mundo, no caso os ambientes retratados, 

bairros periféricos, barbearias, comércio informal, as casas, a rua. 

O fato é que pelas escolhas vocabulares o Jornal Diario Popular edifica sua 

imagem moral e solidária, ao passo que condena e julga certas atitudes de seus 

personagens, da mesma forma que da voz às pessoas da comunidade, constrói uma 

imagem positiva de si, amigável e confiável, personificada em sua prática discursiva. 
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PRÁTICAS DE APROPRIAÇÃO E ORDENAMENTO ESPACIAL DOS ILHÉUS 

DA PARTE BAIXA DO PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE 

 
Marcelo Pereira Painelli212 

 
INTRODUÇÃO  

 

O estudo proposto remete a um grupo de pessoas que moram nas ilhas do 

Parque Nacional de Ilha Grande – PNIG, situado em um trecho do Rio Paraná. Esse 

grupo social é conhecido como ilhéus do Rio Paraná. Todavia, a denominação ilhéu, 

empregada como auto reconhecimento, advém do local em que moram, além do 

que, caracteriza a identidade do grupo pelo espaço que ocupa. No entanto, se torna 

relevante, apresentar a noção de território, haja vista, ser o conceito, sobremaneira, 

polissêmico.  A noção de território aqui investigada e que nos serviu de orientação 

na construção deste artigo, antes de ser uma versão conceitual “fabricada e 

inflexível”, ao contrário, carrega uma dupla conotação. Ao mesmo tempo em que o 

termo território traz a ideia de fixação pela apropriação de um espaço físico com as 

linhas geopolíticas que formula, não escapa do seu desdobramento conceitual, a 

sua dimensão simbólica pelas fronteiras simbólicas que constrói entre os sujeitos 

internos do território, daqueles de fora, o “estrangeiro”. Todavia, estar do outro lado, 

não implica somente estar fora do espaço físico das delimitações geopolíticas do 

território. Implica, muitas vezes, em não ser autóctone, ou, não ser reconhecido no 

território como composição indenitária.  Entre os ilhéus do Rio Paraná, se encontra 

dois grupos de pessoas que não são reconhecidos pelos ilhéus, mesmo com 

moradia nas ilhas, ou, estando boa parte de suas vidas junto as ilhas: os pescadores 

profissionais e pescadores turistas. Pelo exemplo dado desvela a noção de que o 

termo território cumpre a função de marcar o local de pertencimento, ao passo que, 

pela identidade e historicidade construída pelas práticas de apropriação do território, 

o conceito marca as fronteiras geopolíticas, econômicas, simbólicas e culturais.  

Por ser o território um local produzido pelas práticas de territorialização do 

espaço -entendidas como práticas de ordenamento espacial na construção da vida 

simbólica e material de um grupo de pessoas - incumbe trazer a discussão, a 

dimensão fluida do território pelas formas de desterritorialização e reterritorialização, 

                                                 
212 Graduado em Ciências Sociais, mestrando em Ciências Sociais, mpainelli@yahoo.com.br. 
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diante das mais variadas forças sociais internas e externas na produção do território. 

Essa dimensão porosa, deslizante dentro dos processos territoriais revelam 

ferramentas que, sob esta perspectiva servem para entender as relações sociais, 

mapeando, mesmo que provisoriamente, as relações de poder, os tratos com a 

economia, manifestações religiosas ou organização familiar, por exemplo. De 

alguma forma, os processos de produção do território, a desterritorialização e a 

reterritorialização, pelas redes que estabelecem, constroem um substrato de 

entendimento do universo social das mais diferentes comunidades, como no caso 

em discussão neste artigo, a formação social ilhéu pelas práticas de apropriação das 

ilhas do Rio Paraná.  

Estão presentes no território ilhéu aproximadamente 40 ilhas e 11 casas 

ilhéus, onde, pelo observado, algumas casas são abandonadas. Um dos motivos 

que foi levantado em campo, principalmente em conversa com os ilhéus, a saber, 

que o território ilhéu sofreu três processos de desterritorialização - desenraizamento, 

mobilidade -  que alterarão profundamente o local: a construção de usinas 

hidrelétricas ao longo do Rio Paraná, as enchentes de 1983 e a criação do Parque 

Nacional de Ilha Grande em 1997.  Os ilhéus que ainda moram no Parque, 

permanecem investindo-se contra o Estado, afirmando serem comunidade 

tradicional pela identidade que os revestem. No entanto, o ilhéu que está nas ilhas e 

que, a todo custo, luta para ficar em suas casas na sua grande maioria são pessoas 

com herança rural que passaram a desenvolver nas ilhas práticas rurais que vão 

desde a criação de animais para o consumo, o trabalho com a terra e pesca. Por 

isso mesmo, formou no local de estudo um grupo social diferente pelo tipo de 

trabalho que passa a desenvolver nas ilhas, além do que, um território escalar em 

confrontação a planificação do Estado-capital.    

No campo de pesquisa, ficando acampado nas ilhas, mapeando as teias de 

significados das suas vivencias, ative-me ao método de pesquisa construído por de 

Henri Lefebvre (1974). Na leitura de sua composição, bem como, estudando seus 

conceitos, coloquei como farol a guiar os caminhos científicos no espaço social 

ilhéu.  O método carrega um modo específico de pesquisa social, e por isso mesmo 

conhecido como, método regressivo-progressivo. Para sua execução no campo da 

pesquisa, é preciso perseguir três momentos: a descrição do visível, a analise 

regressiva e a progressão genética. A intenção é datar as relações sociais para 
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mostrar que não são equivalentes e nem simultâneas. Essas temporalidades 

traduzem atos e práticas de representações sociais do passado, refutando a ideia de 

que o presente é em si, e para si, mas, antes, que carrega traços de temporalidades 

que de alguma forma montou a realidade social ilhéu do presente.    

 

TERRITÓRIO E DESTERRITORIALIZAÇÃO ILHÉU 

 
 
(...) construímos um conceito de que gosto muito, o de desterritorialização. 
(...) precisamos às vezes inventar uma palavra bárbara para dar conta de 
uma noção com pretensão nova. A noção com pretensão nova é que não há 
território sem um vetor de saída do território, e não há saída do território, ou 
seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se 
reterritorializar em outra parte. (Gilles Deleuze, em entrevista em vídeo) 

 
 

O interesse é levar o leitor a entender desterritorialização e reterritorialização 

ilhéu. O primeiro conceito, remete a forças externas ao território – não é regra, 

podem ser forças naturais internas -, em transplantar ou desintegrar a vida em um 

território. O Segundo conceito, tende a negar o desmonte territorial pela identidade 

assumida com as práticas construídas concomitante a apropriação território.  

Contudo, para entendermos a formação do território ilhéu, antes mesmos 

dos processos sofridos de desterritorialização e reterritorializaçao, vamos um pouco 

mais a fundo no conceito de território. Nos dicionários, quando diante do sentido 

etimológico do conceito de território, Rogério Haesbaert traz a dupla conotação entre 

as junções de terra-territorium e terreo-territor. Na primeira acepção refere-se a uma 

parte de chão, a um pedaço do espaço, e na segunda, a junção carrega uma 

dimensão simbólica do conceito. Terra-territorium, no sentido de terra, toma o 

sentido de um local de apropriação, como era utilizado no império Romano, 

sinônimos de determinadas jurisdições. Já o conceito com o radical terrio-territor, 

portanto, aquele que aterroriza, incute medo, e, por isso mesmo, faz alusão à 

dimensão simbólica do território. Ao delimitar uma cerca, ou construir um muro, e 

dizer isso é meu espaço, cria-se medo naquele que fica do lado de fora, e, ao 

mesmo tempo, incute identidade naquele que está dentro, apropriando efetivamente 

esse território. Desde sua origem, o território carrega essa dupla conotação, um lado 

mais concreto e outro mais simbólico (HAESBAERT, 2007). 
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Outro aspecto a ser levantado da noção de território, diz respeito ao Estado-

nação, que, como dito, funde identidade nacional pelo amalgama da igualdade. No 

entanto, a igualdade homogeneizando fica no plano ideológico diante do modo de 

produção capitalista que é excludente desde sua formulação. Por isso, quando se 

fala de um todo orgânico nacional, não se leva em conta as múltiplas escalas de 

formação de outros territórios pela exclusão, muitas vezes, do acesso ao trabalho 

formal, do direito à moradia e, até mesmo, o direito a saúda. É possível afirmar que 

são territórios diferencias que nega a horizontalidade do Estado-nação. Por isso, 

para além da ideia de um Estado unificado juridicamente, cria-se à sombra deste 

ideário todo justo, micromundos arranjados que passa pelo viés diferencial de 

apropriação, negando a planificação burocrática do Estado-capital.    

Quando falamos dos ilhéus e do território ilhéu, estamos falando da 

formulação de micromundo, ou melhor, de um território formando por excluídos, que 

produz a vida territorializando os espaços das ilhas.  

 

A DESTERRITORIALIZÇÃO ILHÉU PELA USINA HIDRELÉTRICA ILHA GRANDE 

E ITAIPU  

 

Numa prévia leitura feita acerca das transformações históricas do território 

ilhéu, não poderia deixar de ressaltar o profundo impacto à vida ilhéu ocasionado 

pelo projeto de construção da Usina Hidrelétrica Ilha Grande (desterritorialização). 

Segundo a dissertação intitulada “Parque Nacional de Ilha Grande, produção e 

consumo do território turístico”, de Michelle Milhorança Schineider, a vida ilhéu fora 

ameaçada com o projeto de construção da Usina Hidrelétrica. Se o projeto fosse 

levado à frente, a barragem seria construída próximo à cidade de Guaíra, na parte 

Sul do arquipélago. O funcionamento da Usina acarretaria o alagamento de todas as 

ilhas, chegando o efeito da barragem à cidade de Alto Paraiso, próximo a 

Umuarama. A Eletrosul – Empresa de Eletrecidade do Sul do Brasil, vinculada à 

Empresa Brasileira de Energia – ELETROBRÁS, sabendo da presença de muitas 

famílias nas ilhas, acionou o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA, para que este fizesse um levantamento de quantas famílias existiam no 

local. Em 1980, o INCRA iniciou seus trabalhos demarcando exatamente 1285 lotes 

em todo o arquipélago. Segundo os dados levantados, o INCRA titulou 805 lotes 
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como propriedade privada, e 405 lotes públicos, que eram da União. Dos 1285 lotes, 

75 foram titulados e indenizados e os seus proprietários migraram para o continente, 

trazendo seus pertences pessoais, animais e utensílios domésticos. Dos 805 lotes 

tidos como propriedade privada, todos teriam de ser indenizados em que a 

propriedade passaria à União sob o domínio da Eletrosul, o que não ocorrera tendo 

em vista o fim da Ditadura Militar, e, com isso, a ocorrência de reformulações no 

setor energético do país, abandonando o projeto de construção da Usina Hidrelétrica 

Ilha Grande (SCHNEIDER, 2009).  

Aqueles que receberam o título de posse antes de 1980, que compunham o 

rol dos 805 lotes privados, precisavam atualizar seus cadastros. Era preciso 

comprovar ao INCRA que aquele título, de fato, era produtivo, e que havia 

benfeitorias no local. A preocupação, como foi afirmado, era conceder a devida 

indenização, mas, para isso, segundo o INCRA, era preciso cumprir alguns 

requisitos previstos em Lei. Para tanto, fora necessário, à época, comprovar a 

produção, o uso da terra, a moradia, a demarcação, o pagamento das taxas e, por 

último, fazer o registro do título. 

Por outro lado, para entendermos a presença de lotes públicos nas ilhas em 

uma região de fronteira, é importante voltar à história agrária do Brasil e observar 

que, em 1891, estatizou-se as terras devolutas, permanecendo sobre o domínio da 

União somente as terras de fronteira. Diante deste cenário jurídico, é possível dizer 

que as ilhas pertencem à União, mas que foram cedidas aqueles, à época, que 

delas tiravam seu sustento, por meio da posse. Então, quando o INCRA fez o 

levantamento, precisava reconhecer os Títulos de Posse que havia dado no passado 

e incluí-los como propriedade privada. Concomitante a esse levante que 

desterritorializou a vida ilhéu, ocorreu, em 1983, o fechamento das comportas da 

Usina Hidrelétrica de Itaipu e a abertura das comportas da Usina Hidrelétrica de 

Rosana, São Paulo.  Esses fatos são concomitantes às nefastas enchentes que 

solaparam a vida social, em grande medida, e material nas ilhas. Segundo alguns 

ilhéus, a alteração ocasionada no fluxo do Rio Paraná com a presença das usinas 

hidrelétricas pode, de alguma forma, ter potencializado as funestas enchentes que 

devastou o sonho ilhéu de viver e de produzir nas ilhas. Muitos saíram em definitivo, 

abandonando suas casas e suas roças. No entanto, outras tantas famílias voltaram. 
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Para eles, não havia outra alternativa que não fosse refazer a vida nas ilhas, mesmo 

com medo de serem, novamente, solapados por novas enchentes.  

 
 

“Quando fechou o lago e deu a primeira enchente, eu acho que foi em 83 e 
foi enchente que não me lembro muito tempo, mas durou quase seis meses. 
Mas foi a enchente que foi a maior [...]. Se não via mato, capim nenhum. 
Tudo isso aqui era Rio. Foi difícil demais. As casas não foi levada com a 
água mas ficou na janela a água. Saímos tudo[...]. Todo mundo imagino que 
ia ser assim. Destruiu tudo. Aí todos nós ilhéu imaginou que seria assim 
sempre”. (Entrevista, 12 de abril de 2017) 

 
 

Com o passar do tempo, a legislação e os interesses regionais foram se 

modificando. O local passa a ser preservado por transformar-se juridicamente em 

Parque. Vários conflitos de interesses são formulados, entre os ilhéus e o Governo, 

como também autarquias ambientais. Em grande medida, os conflitos existentes 

sobre o domínio das ilhas na parte baixa do Parque Nacional de Ilha Grande 

derivam da não resolução da questão fundiária e da criação do Parque em 1997. Os 

ilhéus afirmam que o parque foi colocado “sobre eles” e que são anteriores ao 

Parque, por isso mesmo são possuidores do direito de ficar e de trabalhar em suas 

terras. Desta forma, não aceitam a constituição legal do Parque como sendo de uso 

exclusivo para turismo e estudos científicos (PARNA, 2008).  

 

A DESTERRITORIALIZAÇÃO ILHÉU PELA FORMULAÇÃO DO PARQUE 

NACIONAL DE ILHA GRANDE.  

 

A materialidade legal que o arquétipo jurídico traz ao espaço do Parque 

Nacional de Ilha Grande – PNIG, demarca fronteiras entre a ação do Estado no local 

em relação aos ilhéus. Por outro lado, o território ilhéu não reconhece como legítima 

essa materialidade jurídica, e sim a dimensão material e simbólica que produziram 

ao longo da história de ocupação das ilhas (HAESBAERT, 2004).  

O que se entente por materialidade legal compreende duas dimensões: a 

dimensão geopolítica no espaço das ilhas e a dimensão simbólica: de um lado, a 

materialidade jurídica é vista por meio do georreferenciamento ou as divisas legais 

do parque, e do outro, como consequência da primeira, pela lei que regulamente o 

lugar, imprime a ideia de preservação absoluta da natureza, em que a intocabilidade 

da natureza e o preservacionismo tipificam a ação humana no PNIG (DIEGUES, 
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1994). A legalidade imprimida pelo Estado, no espaço ilhéu, faz do ilhéu o ilegal. 

Não reconhece o local com identidade própria, com fronteiras econômicas e sociais 

construídas no tempo-histórico, de formação do ordenamento espacial ilhéu 

(LEFEBVRE, 2000).  

A legislação que compõe o Parque, por um lado, traz para o espaço Ilhéu a 

linearidade de uso do local, e, ao mesmo tempo, ocasiona a desterritorialização, 

apontando o caminho de saída ao ilhéu. Uma desterritorialização com a função de 

expulsar do espaço das ilhas, o ilhéu, mas também uma desterritorialização 

simbólica e cultural. Aqui se toma desterritorialização como abandono forçado e 

imposto de fora para dentro do território, resultante do exercício coercitivo do poder 

pelo Estado. Um poder exercido de cima para baixo (HAESBAERT, 2004). Em um 

documento produzido em conjunto no “I Encontro dos Ilhéus do Rio Paraná,” 

promovido pelo Movimento dos Ilhéus do Rio Paraná- MOIRPA, e a Associação dos 

Atingidos pelo Parque Nacional da Ilha Grande e Área de Proteção Ambiental-APIG, 

o reclame é por uma forma de vida construída historicamente, mas que fora 

solapada por terem que sair de suas terras. Ressalta-se a consciência de que 

construíram um território e que, em algum momento, fora reconhecido pelo Estado:  

 
 

“Fazemos esta lembrança para explicar que não somente quem morava nas 
ilhas foi atingido, estima-se que metade da população expulsa habitava nas 
margens do Rio Paraná, em regime de posse do uso da terra e formas de 
vida semelhantes – agricultura de autoconsumo e pesca artesanal. Esta 
definição ajuda a compreender porque a denominação de ilhéus utilizada 
pelo governo é similar à categoria de posseiro, isto é, reconhece sua 
condição de não proprietário, e não sua forma de vida. Desta forma, nossa 
desocupação da área de inundação ficou facilitada, afinal para o Estado, 
ilhéus/posseiro é um ente “passageiro”, e não possui uma existência 
coletiva, nem uma tradição, tão pouco o poder de nomear-se, situação que 
contestamos e por isso até hoje lutamos por nosso território 
(http://redepuxirao.blogspot.com, Acessado 05 outubros de 2017). 

 

 
Constrói-se um território de baixo para cima, coletivo, para garantir direitos 

individuais, e a permanência no local. Com isso, entraremos em um campo arenoso, 

unilateral, obscuro, porque a formação do parque não contemplou o diferente, o 

modo de ser e de produzir nas ilhas, o subalterno, o caipira, o roceiro, o lavrador, o 

boia-fria, que saiu do continente, para, nas ilhas, ser dono de um pedaço de terra, 

melhorando sua condição de vida. O Parque tornou o sujeito ilhéu ilegal em 1997.  

Em face desse problema, os ilhéus passaram a aglutinar seus discursos alegando 
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ser uma comunidade tradicional e, com isso, reclamar legalmente o direito à terra, à 

casa, enfim, à vida nas ilhas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os processos de desterritorialização empurrou os ilhéus para fora do 

território destruindo ao mesmo tempo sua historicidade, mas há aqueles que 

resistem em permanecer reterritorializando o local. Esse fenômeno de resistir em 

não sair do território remete-nos a compreender o porquê de permanecerem nas 

ilhas diante das ofensivas do Estado. A explicação assenta na concepção do 

trabalho produzido nas ilhas em relação ao continente dentro do modo de produção 

capitalista. A função primeira do trabalho é manter e reproduzir a vida. É a partir da 

força laboral que o homem consegue produzir mercadorias que satisfaçam suas 

próprias necessidades. A natureza da mercadoria assume dois aspectos, o valor de 

uso e o valor de troca. No comércio primitivo, no escambo, por exemplo, são 

comparadas duas mercadorias pelo valor de uso. A mercadoria no modo de 

produção capitalista, além, obviamente, de possuir o valor de uso, carrega em si o 

valor de troca, mensurada pela quantidade de tempo gasto em sua produção. No 

entanto, comprar e vender mercadoria por dinheiro é um processo inerente ao valor 

de troca da mercadoria. Todavia, o dinheiro é uma mercadoria que pode ser trocado 

por outra mercadoria, ao mesmo tempo em que pode ser usado para pagar coisas. 

As compras de um trabalhador prioritariamente envolvem a aquisição de mercadoria 

negociada por dinheiro. Configura-se desta forma que o dinheiro é um meio 

equivalente de troca, de tal forma que o mesmo dinheiro que compra o feijão, 

também paga o aluguel.  

Para Karl Marx, o lucro não advém da venda de uma mercadoria, o que 

ocorre é transferência de um valor monetário de uma pessoa a outra, às vezes com 

acréscimos. No modo de produção capitalista, a mercadoria é produzida pelo 

detentor dos meios de produção. O problema repousa na separação social entre 

aqueles que detêm os meios de produção daqueles que não os tem.  Para aquele 

que só tem a força de trabalho como mercadoria, obriga-se a vendê-la ao capitalista 

para aquisição de dinheiro, o meio equivalente de vida. Nesta relação acontece a 

expropriação da força do trabalho em que os capitalistas obtêm a mais-valia 
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daqueles que são obrigados, a suprir as necessidades da vida, vendendo sua força 

de trabalho. No entanto, o modo de produção capitalista é aquele que consegue 

separar o trabalhador dos meios de produção. Por exemplo, um artesão na Idade 

Média, produzia integralmente algo participando de todo o processo produtivo.  Com 

a separação do trabalhador dos meios de produção acontece o estranhamento. O 

trabalhador não se sente parte integrante no processo produtivo, em que as fazes da 

produção são divididas em micro partes.  

De fato, aqueles que adentraram as ilhas, de algum modo, vendiam sua 

força de trabalho em fazendas ou sítios da região, tendo em vista a predominância 

do trabalho no meio rural que o industrial no oeste paranaense. A relação 

vida/trabalho no continente resumia-se (como ainda se faz) na venda do trabalho 

para aquisição de moeda, ou como dito, meio equivalente de troca (TOMMASINO, 

1985). Para tal, formulava-se uma lógica própria de trabalho que diz respeito a um 

conjunto de performances que o trabalhador desenvolvia, desde acordar muito cedo, 

caminhar até o local de trabalho, quando não, se locomover em paus-de-arara 

precários. Estamos falando das formas de trabalho no meio rural nas de décadas de 

1970 e 1980 (TOMMASINO,1985). Não ocorre aqui, diferentemente de um trabalho 

na indústria o estranhamento do trabalhador em relação a mercadoria que produz. 

Muitos trabalhadores rurais estavam vinculados a terra pela própria herança rural 

herdada dos pais. Contudo, o trabalho nas lavouras de café, fazendas e sítios, era 

remunerado de diferentes formas, ou diarista, por empreita, ou mesmo, mensalista, 

o que configura uma remuneração infinitamente inferior ao trabalha desenvolvido no 

transcorrer do dia. Como consequência, a de o patrão querer o lucro negando em 

pagar as horas reais de trabalho, a remuneração percebida ao fim da jornada de 

supria precariamente as necessidades mais elementares da vida, como vestuário e 

comida. Podemos dizer, que diante deste cenário o que se nega ao trabalhador das 

lavouras do oeste paranaense é o acesso à terra. O trabalhador que tinha como 

única alternativa a venda da força de trabalho diante da remuneração percebida, não 

conseguiria ter o suficiente em um determinado período de vida, ao ponto de 

comprar a terra, ou como dizem os ilhéus, um pedaço de chão.  

Essa explicação da vida e trabalho no continente remente a uma série de 

conflitos entre trabalho e capital que possivelmente tenha levado o ilhéu as ilhas e, 

ao mesmo tempo, reveste sua intenção em não sair das ilhas. Por isso, a justificativa 
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ilhéu de permanecerem nas ilhas, remete a uma prática laboral cotidiana diferente. 

Enquanto no continente a força do trabalho é dispendida em produzir a riqueza da 

burguesia através da mais-valia, o caráter do trabalho nas ilhas assume a função 

criativa e produtiva, um trabalho de intercâmbio orgânico com a natureza que funda 

o ser social ilhéu. Por isso, sob o domínio de um pedaço de terra o trabalhador ilhéu 

continua produzindo, mas não uma mercadoria. O ilhéu passa a produzi antes um 

produto com valor de uso. Para o ilhéu o trabalho assume efetivamente sua 

dimensão primeira, a dimensão de produzir a vida. No entanto, o ilhéu não produz 

tudo que precisa no ambiente das ilhas, mas na sua grande maioria, sim. Aquilo que 

falta é adquirido pela venda do excedente de cereais produzidos no roçado, da 

comercialização do mel ou através da pesca.  Por isso mesmo, o sujeito ilhéu 

assume uma forma específica de ser pelo tipo de trabalho que construiu nas ilhas.  

As tensões no território ilhéu que forçam sua saída, marcam os sujeitos 

sociais como transgressores. O trabalho ilhéu e sua historicidade perdem sentido 

diante do que lhe é imposto como certo. Segundo Bilão, ilhéu da ilha Peruzzi, vez ou 

outra a polícia ambiental põe-se à sua casa. Para os ilhéus essa é uma realidade 

cruel. Se de fato tiverem que sair terão que assumir as condições dos meios de vida 

que são praticadas no continente como forma de sobrevivência. Bilão, reafirma sua 

posição de ilhéu, ao mesmo tempo que nega sua saída das ilhas diante das 

ofensivas dos fiscais ambientais:  

 
 

“Esses caras aí, fiscal, se pegar você sozinho eles fazem o que quiser. Hoje 
eles vêm ainda e abusam da farde que tem. Eles não chegam com 
educação. Chegam com a espingarda pensando que você é um bandido. 
Sabe que eu moro aqui e que faço a pesca, mas me trata como 
bandido”(Entrevista realizado em 12 de abril de 2017).  

 
 

Além da negação eminente em voltar ao continente, Bilão deixa claro sua 

recusa a essa realidade se assim for imposta coercitivamente. Constrói um conjunto 

de argumentos em sua fala que têm como pano de fundo seu apreço pela vida 

diferencial que leva na ilha, frente as formas de produção da vida na cidade ou outro 

lugar no continente:  

 
 

“O que eu vou fazer em Guaíra se toda a minha vida é aqui. Eu não tenho 
renda lá embaixo. Eu também não aguento mais, a coluna [...] essas coisas, 
meu corpo não ajuda pra trabalhar na cidade. Eu gosto daqui demais. Eu 
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mesmo uso o Rio para tudo “conté” coisa” (Entrevista realizado em 12 abril 
de 2017) 

 

 

De um lado nega o trabalho formal, que poderia ser em sítios ou fazendas, 

mas não deixa de trabalhar nas ilhas, “usando o rio para tudo”, inclusive para o 

sustento. Obviamente, nega-se a possibilidade de vender a força de trabalho no 

continente que para muitos ilhéus é “fonte de todo mal”. Por isso as ilhas, na 

representação ilhéu é considerada uma terra sem mal, um paraíso, justamente por 

abrigar meios de vida que lhes dão a certeza de ter comida à mesa mesmo não 

tendo trabalho formal. A relação trabalho/dinheiro/meios de vida é alterada com a 

vida nas ilhas. O trabalho ilhéu constrói meios de vida que não passa 

necessariamente pela troca por dinheiro. O trabalho não é vendido a um capitalista 

por dinheiro e não produz uma mercadoria. O trabalho nas ilhas produz um produto 

com valor de uso. O feijão colhido no roçado, primeiro é armazenado de tal modo, e 

uma certa quantidade que dê até a próxima safra. Se por ventura vier a sobrar, o 

produto passa a ser uma mercadoria com valor de troca, dando lugar ao feijão novo 

que será colhido em seguida. Então, prioritariamente, a produção do roçado passa 

primeiro, na ordem de prioridade, como sustento da família, e, depois assume, se 

enquadrada como excedente, o escopo de mercadoria com valor de troca. A cálculo 

feito na relação trabalho e produção diz respeito a quantidade de produção que seja 

de tal modo suficiente ao período de entre safra até o próximo ciclo de plantio. A 

relação ilhéu com a terra, e consequentemente com a vida nas ilhas, diz respeito a 

uma lógica de vida em que o trabalho assume o seu fim ontológico, o de produzir a 

vida. Contudo, não se pode dizer que o ilhéu está ilhado ao modo de produção 

capitalista. O ilhéu precisa de dinheiro para adquirir outros produtos que não 

consegue produzir nas ilhas, como por exemplo sal, açúcar e, até mesmo, o óleo 

vegetal, que são essenciais a vida humana. Por isso, o ilhéu constrói estratégias de 

renda que passa pelos negócios que faz através da produção do mel, do aluguel da 

casa a pescadores turistas e profissionais, e ainda, através da pesca.  

Para aquele ilhéu que foi obrigado a sair quando se reporta sobre a vida 

social na ilha, corrobora com a mesma representação daqueles que ainda estão no 

território. Ao mesmo tempo que demonstram não serem donos dos meios de 

produção – o que nas ilhas era parcialmente possível pelo uso da terra - mostram 
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que foram obrigados a reproduzir suas vidas diante de uma seria de condições que 

passam necessariamente pela venda da força de trabalho. Além do que, reafirmam 

que a condição de vida, em ter ou não a comida diária, passa, necessariamente em 

vender a força de trabalho no continente. Para entendermos a fala abaixo é preciso 

dizer que quando os muitos ilhéus saíram das ilhas, foram enquadrados na condição 

de sem-terra: 

 
 
“O discurso entre os sem-terra que já foram moradores de Ilha Grande é 
muito parecido. Eles reclamam da falta de indenização, sentem saudades 
de quando tinham suas próprias áreas e se queixam da vida atual de bóia-
fria. ''A gente tinha de tudo. Agora, o dia que não tem trabalho, não temos 
nem o que comer'', conta Madalena Pereira de Oliveira, 44 anos, que morou 
na ilha durante 19 anos. ''Tive que sair e não recebi nenhum tostão.'' 
Os irmãos Antônio de Souza, 51 anos, Sirlene, 49 anos, e Aparecida, 48 
anos, também se dizem desanimados com a vida de bóia-fria. ''Antes, 
tínhamos um gadinho e leite para as crianças. Agora, se a gente precisar 
comprar um litro de leite para um filho, não temos dinheiro'', frisa Sirlene. No 
acampamento em que estavam, na fazenda Santa Filomena, em Vila Alta, 
os três irmãos não tinham nem lona para terminar de montar o 
barraco. ''Tive meus quatro filhos na ilha, mas não tinha documento de 
posse e fiquei sei nada'', lamenta Aparecida. ''Agora quero ver se consigo 
um pedacinho de terra.'' O viúvo Domingo Alves Miranda, 63 anos, é outro 
ex-ilhéu que vive como bóia-fria desde que deixou a ilha, onde viveu por oito 
anos. ''Vontade de trabalhar a gente tem, mas falta a terra'', ressalta. 
Miranda mora num barrraco junto com três filhos” (Jornal Folha de Londrina, 
matéria publicado em 08/08/2003)213. 

 
 

Enfim, o Estado-capital através dos meios ideológicos – as superestruturas – 

justifica o modo de produção capitalista alegando ser a forma de produzir que mais 

se alinha com a natureza humana. No entanto, negando esta ordem mentirosa, 

podemos afirmar que a construção do trabalho passa primeiro na consciência e 

depois é testado na realidade, que o trabalho funda todas as coisas, o ser social e, 

até mesmo, a essência humana. A formulação do trabalho, o projeto mental de como 

interferir na natureza formula-se no imaginário e, depois num movimento necessário, 

direciona-se ao mundo material, a práxis da vida. Em grande medida, esse 

movimento envolve um conjunto de interações sociais, que passa pela captação e 

arranjo de outros profissionais. Esse movimento funda arte, a ciência e tudo mais 

que existe na sociedade. Diante desta propositura, cai por terra a ideia que o 

capitalismo não pode ser superado. Pode sim e não o é porque acumula lucro aos 

                                                 
213  http://www.folhadelondrina.com.br/geral/ex-ilheus-nao-querem-mais-ser-boias-frias-457633.html 

  Consultado em 10 de outubro de 2017. 
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detentores dos meios de produção. O ilhéu pelo modo diferencial de vida assumido 

nas ilhas, ao mesmo que funda o seu território pelo que faz nas ilhas, nega a 

realidade pauperizante do Estado-capital. O ilhéu criou um novo reduto de vida, 

novas formas de produzir que não passa pela lógica do capital. Quando deixou o 

continente para morar nas ilhas, criou um movimento de expansão rompendo com o 

estabelecido, negando a suporta ordem social do modo de produção capitalista. A 

ordem é necessária, mas o caos, movimento de transgressão da ordem é fundante 

para a construção de outras realidades, principalmente quando se nega a o 

estabelecido. O ilhéu passou a reconhecer no continente, a sua condição de 

excluído, sem acesso a quase nada para a reprodução da vida, dentro de uma 

ordem social excludente. Por reconhecer este processo excludente, fomentou o 

movimento de expansão social pela nova realidade que criou nas ilhas, chegando a 

uma forma de trabalho diferencial.  

Essas formas de apropriação de espaços, transformando-os em espaços 

diferencias, encontram-se também nos meios urbanos. Quando um vendedor de 

doces se dirige ao sinaleiro de uma avenida para vender sua mercadoria, cria 

naquele local um espaço tangencial. Se apropria de um local, territorializa criando 

uma forma de vida diferente. Mesmo que o Estado-capital formule meios ideológicos 

que forcem as pessoas a venderem sua força de trabalho aqueles que detém os 

meios de produção, novos meios de vida são criados, negando uma lógica de 

exploração, de pauperização das formas de produzir a vida. A capacidade a 

inferência do homem na interação com a natureza é infinita. O problema repousa 

que esta natureza além de ser privada, com o modo produção capitalista, passa a 

ser exclusiva. De alguma forma, isto explica a vida diferencial dos ilhéus, bem como 

os embates que travaram ao longo de sua vida nas ilhas com Estado.  
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OUTROS FLUXOS DA TRÍPLICE FRONTEIRA: BRASILEIROS ESTUDANTES DE 

MEDICINA EM PRESIDENTE FRANCO (PY) 

 
Maria Aparecida Webber214 

 
INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do árduo processo de aprendizado e (re)(des)construção da teoria 

social, muitas afirmações deixam de ser certezas para transformarem-se em 

dúvidas; muitos objetivos são reescritos pela emergência dos imponderáveis da vida 

real de Malinowski; muitas alegrias e angústias surgem no trabalho de campo, e 

acabam por ser nele também partilhados. O presente trabalho busca trazer vivências 

e reflexões oriundas do processo de produção de uma etnografia demandada pela 

pesquisa de Mestrado em Antropologia que desenvolvo junto ao PPGA/UFPR. 

Durante minha trajetória não só acadêmica, mas também de vida, as relações entre 

nações vizinhas, especificamente entre Brasil e Paraguai, sempre tiveram um lugar 

de atenção especial. Os públicos, os meios e as influências bibliográficas mudaram 

substancialmente durante minha caminhada, especialmente no Mestrado. Contudo, 

algo que não mudou, pelo contrário, tomou um lugar de importância prima na 

etnografia e tornou-se um conceito imprescindível foram as fronteiras. 

Em uma das últimas conversas que tive com alguns interlocutores de Foz do 

Iguaçu – PR antes de definir onde realizaria meu trabalho de campo, e qual grupo ou 

contexto privilegiaria para a vivência etnográfica, duas trabalhadoras do comércio 

comentaram nesses termos a situação local: “Os estudantes de Medicina estão 

invadindo Foz215”. Somei então essa percepção a outros relatos que havia 

presenciado durante a semana: falas de manicures, de vendedores e vendedoras, 

de motoristas, de corretoras de imóveis. Havia sem dúvida um fluxo crescente de 

brasileiros que vinham à Foz do Iguaçu para ter acesso aos centros de ensino no 

Paraguai. Suas especificidades, volume e desdobramentos no entanto ainda eram 

pouco claros, me parecendo um excelente e instigante tema de pesquisa. 

Hoje, mais de um ano depois, percebo que realmente venho acompanhando 

uma ascensão no volume dessas movimentações no espaço da Tríplice Fronteira 

                                                 
214 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da universidade Federal do Paraná 
(PPGA-UFPR). E-mail: webber.cidamaria@hotmail.com 
215 Notas do Diário de Campo Dez/2016. 
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bem como um aumento da percepção e atenção dada pela mídia e pela população 

local ao fenômeno. Muito inspirado no trabalho de Montenegro e Béliveau (2010), 

uma parte da pesquisa que não será abordada em detalhes neste trabalho, busca 

revelar os discursos (e silenciamentos) das mídias216 sobre esses estudantes 

brasileiros na região de Ciudad del Este (CDE), e uma primeira impressão é a de 

que o fenômeno é um tópico de notícia que já não pode ser tratado com indiferença, 

tendo tido um aumento nas reportagens publicadas. O tema suscita ainda 

discussões que tangem a temática da Educação, da Educação Pública, das 

diretrizes nacionais em relação aos cursos de Medicina, do lugar do médico na 

sociedade e no imaginário brasileiro e paraguaio. Enfim, um grande número de 

desdobramentos correlatos e interessantes. 

No exercício de apreender o contexto do campo realizado, como elencaria 

Cardoso de Oliveira (2006), o olhar e o ouvir “disciplinados” materializam-se agora 

no escrever, buscando sensibilidade e criatividade para as diversas questões que 

emergem da vivência e problematização do fenômeno. O volume de brasileiros 

circulando fora das ruas de comércio de Ciudad de Leste (CDE) e Presidente Franco 

impressiona. Apesar de nem todas as instituições de Ensino Superior ali instaladas 

terem as habilitações e selos de qualidade do MEC-PY217 para a carreira de 

Medicina, essa micro região comporta 5 Universidades privadas oferecendo o curso, 

somando mais de 5 mil alunos218. Apesar de os brasileiros representarem a quase 

totalidade desse número em algumas turmas, há também estudantes paraguaios, 

argentinos e de outras nacionalidades. Essa grande demanda traz à baila uma 

grande polêmica nos discursos da mídia e da população paraguaia sobre as 

chamadas “truchiuniversidades219”, ou universidades de garagem, e sua respectiva 

garantia de qualidade na formação desses médicos, independentemente de suas 

origens.  

Tanto Débora, que veio do interior de Pernambuco, quanto Denis, que é 

natural de Foz, deixaram claro que a medicina é o fator chave da motivação desses 

deslocamentos, diferentes em extensão, mas convergentes em tantos outros 

                                                 
216 Em especial mídias impressas (jornais), tanto brasileiras quanto paraguaias. Coleta e análise em 
andamento. 
217 Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay. 
218 Estimativa do 1º Semestre/2017 – Dados de campo. 
219 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/universidades-truchas-1595873.html ABC Color, 
22/05/2017. 
 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/universidades-truchas-1595873.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/universidades-truchas-1595873.html
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quesitos. Como tratar essa heterogeneidade de trânsitos é um desafio teórico, uma 

vez que as abordagens migratórias parecem ter uma abordagem mais fixa do que 

dinâmica, e a fluidez e a tipo de temporalidade presentes no fenômeno observado 

parecem levar a uma visão de mobilidade mais do que busca por estabilidade. 

Igualmente não há como deixar de citar que esses fluxos e essas vivências agem 

sobre uma noção de Paraguai, de Brasil, e de Fronteira. Não só para esses e essas 

estudantes, mas também para suas famílias, para os motoristas das vans 

universitárias que atravessam a ponte todo dia, para os comerciantes do entorno da 

faculdade. Para muitos, “o Paraguai é um bairro de Foz220”. A própria condição de 

“migrante”, “estrangeiro”, também pode ser repensada. Somando dados 

quantitativos oficiais/não-oficiais com falas plurais e observação, a pesquisa que é 

aqui sumariamente apresentada busca compreender a “situação” contemporânea da 

Tríplice Fronteira ao aproximar pesquisadora e estudantes brasileiros que escolhem 

uma vida dedicada ao sonho de ser médico(a) cruzando a Ponte da Amizade em 

busca de um título e proporcionando reflexões de como o espaço dessas fronteiras é 

percebido e ressignificado. 

 

A TRÍPLICE FRONTEIRA E SEUS FLUXOS 

 

O ato de deslocar-se acompanha a humanidade há milênios e as sociedades 

modernas, inseridas dentro de uma lógica estado-nação de territorialização, estão 

envoltas em fluxos e trânsitos intimamente ligados aos limites e barreiras nacionais. 

No trânsito entre diferentes países, há um processo de ruptura e ingresso no novo 

espaço, gerando uma condição liminar (VAN GENNEP, 2013; TURNER, 2013). As 

motivações, meios e consequências desses deslocamentos podem ser muito 

diversos, pois atrelam-se às disposições culturais, políticas e sociais nas quais os 

sujeitos estão inseridos. 

A Tríplice Fronteira é uma região de intersecção entre três países: Argentina, 

Brasil e Paraguai, circunscrevendo as cidades de Puerto Iguazú, Foz do Iguaçu e 

Ciudad del Este, respectivamente (MONTENEGRO & BÉLIVEAU, 2010). As 

interações e fluxos ocorrem em todas as combinações de sentido (AR-PY, AR-BR, 

                                                 
220 Fala dos estudantes, nota de Campo 03/2017. 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

392 

 

BR-AR, BR-PY, PY-AR, PY-BR), porém o recorte nesta pesquisa circunscreve-se ao 

sentido Brasil – Paraguai. 

O deslocamento de brasileiros para o Paraguai é um movimento 

representativo numericamente desde os anos 1955 (Governo Juscelino Kubitschek, 

seguido do período de Ditadura Militar), estando relacionado principalmente à 

atividade agrícola, impulsionada pelas políticas governamentais e processos de 

expansão do capitalismo nas fronteiras agrícolas BR-PY (ALBUQUERQUE, 2010). 

Segundo o autor citado “o movimento migratório para o Paraguai pode ser visto 

como uma continuidade da frente de expansão capitalista nos estados do Paraná e 

do Mato Grosso do Sul” (Ibid, p. 65). 

A partir dos anos 80, com a política de baixar os impostos, o Paraguai 

adentrou em outras configurações de relação comercial com os países vizinhos. 

Albuquerque destaca que “a falta de um projeto nacional”, bem como de “um 

mercado interno articulado” (2010, p. 68) teriam favorecido a ampliação dos 

interesses brasileiros, ilustrado por um grande êxodo Brasil – Paraguai, que todavia 

não se sustentou. 

Nos últimos anos, um novo fluxo parece estar ganhando força, com uma 

conjuntura onde o Paraguai vem apresentando índices de crescimento econômico 

superior aos dos vizinhos latino-americanos, oferecendo vantagens competitivas à 

instalação de empresas e incremento nas políticas turísticas. Além disso, baixo 

custo trabalhista e carga tributária reduzida atraem muitos empresários brasileiros a 

transferir ou iniciar um negócio naquela localidade, como mostram as reportagens 

do jornal Estadão221, Folha de São Paulo222, e A Gazeta do Povo223, quando esta 

última afirma tratar-se de um projeto de Governo do Presidente Horácio Cartes 

transformar o Paraguai na “China da América do Sul”.  

Em uma das conversas que tive com os familiares de uma estudante, foi 

exatamente esse o cenário compartilhado. Contaram-me que a decisão de mudar 

                                                 
221“Em busca de custos menores, empresas brasileiras abrem fábricas no Paraguai”. O Estadão 
(impresso), 02/01/2017. Também disponível em: http://economia.estadão.com.br/ noticias/geral,em-
busca-de-custos-menores-empresas-brasileiras–abrem - fabricas-no-paraguai,10000097591. 
222“Brasileiros abrem 7 de cada 10 indústrias do Paraguai”. Folha de São Paulo, 31/12/2017. 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1947163-brasileiros-abrem-7-de-cada-
10-industrias-do-paraguai.shtml. 
223“Indústrias brasileiras abrem fábricas no Paraguai para fugir da recessão”. Gazeta do Povo, 
02/01/2018. Disponível em http://www.gazetadopovo.com.br/economia/industrias-brasileiras-abrem-
fabricas-no-paraguai-para-fugir-da-recessao-dcixev0dw019eh1zz8e2zc5kr 

http://economia/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/industrias-brasileiras-abrem
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não só a jovem, mas toda a família para a cidade de Presidente Franco (PY) partiu 

do impulso dado pela mudança de governo no Paraguai, e os benefícios que 

esperavam receber sendo futuros microempresários naquela localidade. 

Apesar de todo este cenário promissor difundido entre falas populares e 

noticiários, não parece haver histórico ou menção em que o Paraguai seja 

reconhecido por sua excelência em formação no ensino superior. Contudo, como 

citado na introdução, mais de 5.000 alunos encontravam-se vivendo na região da 

Tríplice Fronteira no início de 2017, quando tive a oportunidade de estar lá, 

especialmente em Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Presidente Franco. Os números 

exatos são um desafio e compartilham as dificuldades apresentadas por 

Albuquerque (2010), que afirma não haver levantamento preciso sobre o número de 

imigrantes brasileiros no Paraguai, tendo como principais motivos 

 

 
1) o problema da “ilegalidade” e falta de controle na fronteira por parte dos 
governos brasileiro e paraguaio; 2) as metodologias aplicadas pelos censos 
e pelas estimativas não conseguem visualizar os fluxos migratórios 
constantes nesta fronteira; 3) os órgãos que fazem as pesquisas, 
especialmente o Ministério das Relações Exteriores no Brasil e o Ministério 
do Interior no Paraguai. (Ibid: 69) 

 

 

Outra dificuldade que se soma é o êxito em obter dados oficiais das IES que 

ofertam Medicina na região. Somente uma instituição, a UPE Central, (talvez por ter 

sido onde passei mais tempo) forneceu um relatório detalhado do número de alunos 

matriculados e a cidade/país de origem dos estudantes. Outras instituições visitadas 

e demandadas224 passaram números aproximados, somente em discurso oral, que 

foram confrontados tanto com as percepções de fluxo de alunos via observação, 

quanto com as narrativas feitas pelos alunos das próprias instituições. O número 

total de instituições que oferecem o curso de Medicina mapeadas até o momento é 

bastante extenso. O quadro abaixo nomina as universidades e indica a(s) cidade(s) 

de sua localização: 

 

 

 

                                                 
224 Todas receberam uma solicitação por escrito, explicando sobre a pesquisa e requisitando dados 
sobre a IES. 
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 Nome da IES - Privadas 

(Curso de Medicina) 

CDE/PF1 PJC2 Asunción Outras cidades 

(PY)3 

1 UASS – Universidad Autonoma San Sebastian  x   

2 UC – Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción   x x 

3 UCP – Universidad Central del Paraguay  x   

4 UMAX – Universidad Maria Auxiliadora   x  

5 UMS – Universidad Maria Serrana x  x  

6 UNIDA – Universidad de Integración de las 

Américas 

  x  

7 UNINTER – Universidad Internacional Tres 

Fronteras 

x    

8 UNINORTE – Universidad del Norte x x x x 

9 UPACÍFICO – Universidad del Pacífico  x x  

10 UPAP - Universidad Politécnica y Artística del 

Paraguay 

x x   

11 UPE – Universidad Privada del Este x  x x 

12 US - Universidad Sudamericana  x  x 

I. Quadro universidades com carreira de medicina – PY e local das sedes: 1Ciudad 
del Este – CDE; Presidente Franco – PF./ 2Pedro Juan Caballero – PJ./ 3Salto del 
Guairá, San Lorenzo. 

 
 

A imprecisão quantitativa, ainda que se referindo somente às cidades 

fronteiriças de CDE e Pte. Franco, alinha-se com uma grande flexibilidade e 

instabilidade presentes em um contexto educacional privado internacional, 

resultando em dados, oficiais ou não, suscetíveis a alterações. Grandes entradas de 

alunos no início de cada período letivo; baixas por desistências e transferências; 

seguidas de nova entrada volumosa de uma nova geração de alunos O que a 

experiência de campo tornou inegável foi a representatividade desses fluxos 

bastante recentes e crescentes naquele ambiente: o deslocamento de milhares de 

brasileiros oriundos de diferentes estados brasileiros com o objetivo de cursar 

Medicina, parte morando em Foz e cruzando a ponte diariamente para estudar 

naquelas cidades. 
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A oferta, ou melhor, a escassez imobiliária na região é um indicador 

importante desse fluxo. Com o mercado de CDE e Presidente Franco (PY) ainda se 

organizando para tender à demanda estudantil (perfil de imóveis e localização), Foz 

do Iguaçu teve desde 2017 uma saturação no aluguel de imóveis. Basta conferir os 

grupos de compra/venda/aluguel das redes sociais ou a rapidez com que os imóveis 

são listados e retirados das páginas das imobiliárias. O preço praticado para locação 

também aumentou visivelmente nos últimos 3 semestres, enquanto que o giro de 

compra caiu consideravelmente. Apesar de ressalvas em que as famílias 

acompanham os filhos nesse período de estudo, a estadia deste público é no geral 

transitória. 

Cabe ressaltar que, além das cidades mencionadas da Tríplice Fronteira, a 

capital Asunción e a cidade fronteiriça de Pedro Juan Caballero também são 

destinos bastante procurados pelos estudantes brasileiros. Além disso, apesar do 

fluxo priorizado na pesquisa tratar da oferta dos cursos de Medicina, uma das 

colateralidades foi identificar uma grande relação oferta/demanda de cursos de pós-

graduação paraguaios, com convênios firmados com empresas brasileiras e 

contando com profissionais do ensino prestando serviços nos períodos de férias 

brasileiro.  

Um outro importante fator a ser considerado em relação a realidade latino-

americana é um longo histórico de procura por instituições que ofereçam o curso 

superior de Medicina em outros países como Argentina, principalmente nas cidades 

de Buenos Aires e Rosário; e Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, 

Guyaramerin (divisa com Guarajá Mirim - RO) e Puerto Evo Morales (ligado ao 

município Plácido de Castro – AC); além de convênios firmados com Cuba. Mesmo 

não excluindo esses outros trânsitos anteriores, o momento é de uma intensificação 

em direção ao Paraguai. 

Dentre as principais justificativas de escolha pelas IES paraguaias colocadas 

pelos estudantes, as vantagens oferecidas por elas compensavam o deslocamento e 

a privação de uma convivência com a família e/ou lugar de origem. A inexistência de 

vestibular e o valor de mensalidade muito reduzido em relação aos preços 

praticados pelas faculdades brasileiras foram itens elencados como fortes atrativos. 

Os preços praticados pelas faculdades paraguaias chegam a representar 1/6 do 

valor no Brasil. 
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No entanto, diversos outros fatores estão imbricados nas decisões de 

mudança para o Paraguai, e especificamente para aquela região. A possibilidade de 

“Estudar no estrangeiro e se sentir em casa”, conforme aparece na chamada no site 

da UPAP - Medicina225, referindo-se à facilidade de mudar, mas não mudar tudo, é 

algo que destaca o lugar da fronteira. Acesso fácil ao país vizinho, aos caixas 

eletrônicos e agências bancárias, ao aeroporto, ao supermercado brasileiro, foram 

pontos bastante citados nas conversas dos/com estudantes. 

As principais faculdades encontram-se em um raio de 10km da Ponte da 

Amizade, e a maioria apresenta um grande número de alunos brasileiros, fazendo-

se necessário um recorte etnográfico em razão do volume de pessoas e de dados. A 

matriz da Universidad Privada del Este (UPE), sediada em Presidente Franco (PY), 

foi escolhida como um ponto principal dessa delimitação, em razão do número de 

matriculados, da centralização administrativa e burocrática das outras 5 unidades 

espalhadas no território paraguaio e ainda por estar geograficamente mais distante 

da área comercial de CDE (PY). Esse último fator pode não representar uma 

diferença em um primeiro momento, mas um maior acesso aos alunos 

proporcionado pela “falta” de outras atividades além da universidade e os meios de 

transporte utilizados para chegar até a unidade corroboraram para a aproximação e 

desenvolvimento da pesquisa, tornando mais acessível esse coletivo tão conciso e 

ao mesmo tempo tão heterogêneo.  

 

OS ESTUDANTES DE MEDICINA NO PY 

 

Por meio de conversas e convivências, foram muitas as pessoas que 

conheci e tive a oportunidade de conversar no período de campo realizado no ano 

de 2017. Dentre várias transcrições do diário de campo, uma grande parte das 

narrativas enaltece o deslocamento no espaço geográfico como uma “ação 

necessária” à determinação em ser médico. O Brasil não oferecia condições para 

esse objetivo de formação, seja por pouca oferta de vagas em Universidades 

Públicas, seja pelo elevado preço do curso em Universidades Particulares, e o 

Paraguai desenhou-se como uma possibilidade de realização do sonho da Medicina: 

                                                 
225  http://medicina.upap.edu.py/estudar-no-estrangeiro-e-se-sentir-em-casa/ 
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“Vos Podes”, como anunciado nas propagandas de uma das universidades da 

região. 

Em um primeiro momento no campo, encarei os estudantes como 

estrangeiros, como migrantes, pois a categoria “brasileiros” era o que eu buscava 

ressaltar em meu projeto de pesquisa. Questionei-me sobre o caráter provisório 

daqueles “migrantes”, pensando a questão temporária colocada por Sayad (1998), 

que parecia ter realmente um significado significante naquele contexto. A literatura 

sobre migração ressaltava a questão laboral como motor dos fluxos de 

deslocamento populacional e, apesar de haver relação dentro do que Velho (2013) 

chamaria de Projeto, havia uma heterogeneidade bastante particular no que eu 

observava em campo. Entendi então que que a categoria que os nominava, 

obviamente não dada por mim, mas pelos próprios, era exatamente a categoria de 

estudante. As condições, os imaginários e as definições que daí depreendem-se são 

um capítulo à parte, mas alguns indicadores oficiais podem contribuir para pensar a 

relação desse fluxo como uma “mobilidade internacional por razões de estudo”, 

similar aos cenários de análise cunhados por Bermúdez-Rico (2015), mostrando de 

que modo ele vem sendo retratado ou acompanhado pelas instâncias responsáveis. 

A UNESCO, por meio do Unesco Institute for Statistics (UIS), emite relatórios 

visuais226 que oferecem uma síntese anual da mobilidade estudantil mundial, porém 

esses estudantes não estão ai listados. Não foi possível identificar dados 

relacionados ao fenômeno dos estudantes brasileiros de Medicina no Paraguai nem 

na consulta sobre dados de saída de Brasileiros para estudo no exterior – onde não 

há menção sobre Paraguai como destino; nem na consulta sobre dados Paraguaios, 

uma vez que nada consta como dados sobre origem dos estudantes superiores no 

Paraguai. Um indicativo do aumento dessa demanda, entretanto, poder ser conferida 

nos índices do Revalida, programa do governo brasileiro para validação dos 

diplomas de Medicina obtidos no exterior, aplicado tanto para brasileiros quanto 

estrangeiros que desejam exercer a profissão aqui. 

A intensificação dos movimentos migratórios de estudantes estrangeiros faz 

parte de um processo globalizado mais amplo que é a internacionalização da 

educação superior. Além disso, esse fenômeno pode ajudar a pensar algumas 

                                                 
226 Global Flow of Tertiary-Level Students – UNESCO UIS. Disponibilizado na plataforma: 
http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow. 
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inferências de políticas sociais/educacionais e de relações internacionais entre os 

países, nesse caso entre o Brasil e o Paraguai. Seus desdobramentos são de suma 

importância para apreensão dos fenômenos sociais contemporâneos e exercício de 

problematização da alteridade. 

 

OS ALUNOS DE MEDICINA DA UPE 

 

Quando iniciei a pesquisa de campo, no primeiro semestre de 2017, a UPE 

contava com 1.258 alunos de Medicina, sendo divididos aproximadamente conforme 

a tabela abaixo: 

Quadro 2. Totalizador Estudantes de Medicina – UPE. 

 

 

Para obtenção desses números utilizei as planilhas fornecidas pela UPE ao 

final do meu trabalho de campo, onde constavam todos os alunos matriculados no 

primeiro ano de Medicina na unidade UPE de Presidente Franco. Segundo o que me 

foi relatado, o sistema não era capaz de gerar relatórios sobre outras turmas 

naquele momento. Para complementar as informações dispostas no quadro, então, 

utilizei as informações repassadas pelo Diretor Acadêmico de Medicina, Sr. Juan 

Carlos Guimaraes, que durante nossa conversa somou o número de alunos de 

memória, à caneta em um rascunho de papel e me forneceu o preciso número de 

1.258. Considerando o que me foi relatado sobre desistências na carreira e aumento 

crescente na entrada de alunos nos últimos 3 anos, o quadro apresenta uma 

sugestão de distribuição. Há de se considerar também que existe uma mobilidade 

entre diferentes instituições de ensino na região, bem como estudantes que decidem 

estender o período de estudo para terem mais tempo de finalizar a carga horária de 
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determinada disciplina. Certamente há também os que reprovam em alguma 

disciplina obrigatória que é pré-requisito para o período seguinte, o que os faz 

permanecerem matriculados no mesmo ano por mais tempo.  

Em números totalizantes poderia então afirmar que cerca de 70% dos alunos 

da UPE que cursavam Medicina naquele momento eram brasileiros, ou seja, dos 

1.258, cerca de 880 alunos e alunas. A proveniência exata de cada um desses 

estudantes, porém, dependia de alguma fonte mais detalhada, na qual eu poderia 

lançar-me para entender quais fluxos estavam se desenhando. Depois de várias 

semanas fazendo visitas às secretarias, conversando com vários funcionários, por 

meio de indicações consegui um relatório detalhado dos alunos do 1º Ano de 

Medicina, constando nacionalidade e cidade de origem. Se tomarmos para análise 

os dados fornecidos pelo citado documento, cerca de 84% dos alunos do 1º ano do 

primeiro semestre de 2017 eram brasileiros. Na categoria “Outros”, observada no 

quadro abaixo, há alunos provenientes da Argentina, Líbano. Turquia e Taiwan227.  

 

 

 

 

 

 
Quadro 3. Nacionalidades alunos UPE-Medicina. 

 

 

Dos 616 alunos brasileiros, 96 foram incluídos somente como “brasileiros” no 

cadastro, e 520 estão indicados com uma procedência qualificada (com o nome da 

cidade e/ou Estado indicados). Conforme busquei ilustrar no quadro e gráfico 

abaixo, há uma diversidade impressionante dos Estados de origem:  

 

 

 

                                                 
227 Paraguai é um dos países que reconhece Taiwan como um país/ China. 
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Como se pode perceber, das 27 unidades administrativas brasileiras 

(considerando os 26 Estados e o Distrito Federal) há alunos de 23. Só não foram 

citados os Estados de Alagoas, Amapá, Roraima e Sergipe.  

Quadro 3/ Gráfico 1. Distribuição dos alunos 
brasileiros do 1º Ano de Medicina UPE por Estado. 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

401 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: PENSANDO O LUGAR DA FRONTEIRA 

 

Com esse breve apanhado de reflexões e dados, proponho uma série de 

levantamentos para finalizar o texto aqui compartilhado. Sem nenhuma pretensão de 

esgotar o assunto teoricamente, tão pouco abocanhar todos os dados e anotações 

relevantes do campo, muito menos apresentar respostas, gostaria de pensar qual é 

o lugar da fronteira para esses estudantes. Vindos de tão diferentes lugares, com 

faixas etárias e experiências de vida muito distintas, o que ela representa para 

“eles”? Qual a imagem que habitava seus imaginários a cerca dessa fronteira e 

como a experiência de estar lá alterou essas percepções de mundo? 

Pensando em meu lugar enquanto pesquisadora, qual era o lugar da fronteira para 

mim? E para a pesquisa? O quanto o campo impôs diferentes recortes e ênfases, 

naturalizando novidades, mas também gerando estranhamentos aquilo que eu, 

como moradora por anos de Foz, já me habituara? 

A fronteira se mostra um ponto importante na escolha, segundo as narrativas 

compartilhadas no campo, principalmente pela posição geográfica, mas talvez para 

algo além disso. Não por acaso a maioria das instituições de ensino do Paraguai que 

oferece o curso de Medicina está localizada nas regiões fronteiriças, algumas em 

mais de uma fronteira. 

A proximidade com a Fronteira dá uma ideia de trânsito mais fluido. Mesmo 

que estejam morando no Paraguai, a maioria dos estudantes brasileiros se sente 

muito conectado ao Brasil, mesmo porque como “há uma percepção da região como 

uma unidade urbana” (Rabossi 2011, p. 41). Alguns acessos estão estendidos a 

essas áreas limítrofes nacionais, como é o caso do sinal de telefone, de rádio e de 

televisão. Mantêm contas bancárias e fazem operações financeiras pelos bancos de 

Foz; vão ao supermercado e shopping, utilizam o aeroporto de Foz para 

deslocamentos dentro do Brasil. 

De algo distante, instransponível as várias fronteiras envolvidas no processo 

se liquidificam para eles e para mim, seja no cotidiano da travessia, na obtenção de 

um diploma internacional, ou no crescimento e aprendizado como pesquisadora; 

para de um modo ou de outro se refazer no Revalida, nos conceitos teóricos e na 
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escrita etnográfica. Jamais, portanto, deixando de ser um tema de presença e de 

interesse partilhados. 
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AGROTÓXICOS NA FRONTEIRA BRASIL-PARAGUAI: PRIMEIRAS 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS, FRONTEIRAS E 

“ESTADOS POSSÍVEIS” 

 
Oberty Coronel228 

 
APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA E OBJETIVOS  

 

Este artigo encaminha a uma primeira discussão o problema, a metodologia, 

os objetivos e a fundamentação teórica propostos no projeto de pesquisa aprovado 

na seleção para o Doutorado em Sociedade, Cultura e Fronteiras da Unioeste 

(Campus Foz do Iguaçu/PR). Pretendo, assim, receber sugestões, indicações, 

comentários e, sobretudo, críticas para iniciar o amadurecimento do que será a tese 

de doutorado. 

Apesar das diversas temáticas relacionadas à fronteira serem objeto das 

minhas preocupações durante grande parte da minha trajetória acadêmica, foi 

principalmente durante as discussões realizadas na disciplina de Sistemas do 

Capital e Dinâmicas Fronteiriças, a cargo do professor Eric Cardin no programa de 

Pós-graduação acima citado, quando cursei como aluno especial, que foi possível 

determinar o tema submetido ao processo de seleção. 

Dentre as discussões originadas pelas leituras realizadas, foi possível 

compreender como o capital age incessantemente nas regiões de fronteiras para 

garantir sua expansão, mesmo que para isso se valha de ilegalismos ou ilegalidades 

nestes espaços. Constatamos que o mercado paraguaio é amplamente global, e a 

globalização age incansavelmente para desfazer barreiras (ou fronteiras) e, portanto, 

práticas como a da introdução irregular de agrotóxicos em território brasileiro 

atendem a uma agenda do capital, em especial, àquelas que se beneficiam de 

comódites como a soja e o milho no oeste paranaense. 

Também foi objeto de discussão à relação entre os sujeitos atuantes na 

circulação de bens e pessoas nas fronteiras com as autoridades destinadas a 

fiscalizar e coibir práticas ditas como ilegais. O que evidenciaram que esta relação 

entre sujeitos e autoridades “constroem” um Estado diferente daquele idealizado nas 

                                                 
228 Mestre em Ciências Sociais (UNIOESTE/Toledo). Acadêmico na Licenciatura em Ciências Sociais 
(ULBRA). Bacharel em Direito (UNIFOZ). Email: oberty.coronel@hotmail.com. 
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leis, uma vez que são as relações ocorridas na fronteira que traduzem o que vem a 

ser de fato o Estado para a população. Ou seja, o Estado não se constrói de dentro 

para fora, ele se forma da fronteira para o seu interior, o que Renoldi (2015) chamou 

de “Estados Possíveis”. 

A partir disto minha proposta foi de analisar fenômenos sociais ocorridos, 

sobretudo, em regiões de fronteiras, visando compreender como se dão as relações 

entre o Estado, as fronteiras e os sujeitos, o que farei seguindo os caminhos que o 

agrotóxico percorre na Fronteira entre Brasil e Paraguai. 

A estratégia de seguir o caminho trilhado pelo agrotóxico para compreender 

as práticas, estratégias e relações que os sujeitos envolvidos vão desenvolvendo 

neste processo permitirá alcançar como o Estado vai se moldando a partir destas 

relações. A opção por seguir o agrotóxico não é aleatória, por que ela envolve uma 

teia enorme de sujeitos envolvidos, de normas e autoridades policiais, sanitárias e 

ambientais, além de estar vinculado a um setor produtivo de grande 

representatividade – agronegócio –, ligado a uma forte moral que envolve a figura do 

homem rural, pioneiro, que trabalha de sol-a-sol e que “alimenta o Brasil”, 

mencionando ainda que este setor possui grande representatividade na política. 

Portanto, o problema aqui proposto reside em relacionar as práticas dos 

sujeitos envolvidos na circulação e o uso do agrotóxico com os mecanismos estatais 

de controle na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. De modo a compreender 

como estas relações afetam as noções dos diferentes sujeitos do que vem a ser o 

Estado. 

O campo de análise está inserido na região da Tríplice Fronteira entre Brasil, 

Paraguai e Argentina. Este cenário possui uma riqueza de detalhes e 

acontecimentos que oportunizam a realização de pesquisas nas mais diversas áreas 

do conhecimento. Suponho, desse modo, que o principal fator que dá este aspecto 

ao local seja de fato a fronteira, uma vez que ela oportuniza uma miscelânea de 

situações que envolvem fatores políticos, étnicos, econômicos e culturais. 

De maneira geral os estudos sobre fronteiras colocam questões como 

consenso e dissenso, por assim dizer. Os consensos são derivados de acordos 

políticos firmados principalmente em relações de comércio e acesso. Os dissensos, 

por sua vez, envolvem muitas vezes a própria ideia de controle de fronteiras que 

aciona mecanismos de controle internos e externos. 
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Ocorre que na reflexão do Estado a partir da fronteira é possível de se 

verificar que o primeiro não se faz presente apenas para marcar território, proteger, 

controlar ou fiscalizar, mas está especialmente para produzir e reproduzir os limites 

e as zonas de fronteira, o que faz traduzido na figura de seus agentes que vão 

indicando para a população, segundo critérios muitas vezes subjetivos, o que está 

ou não de acordo com o Estado. 

Em razão do problema apresentado, estabeleci como objetivo principal da 

pesquisa relacionar as práticas dos sujeitos envolvidos na circulação e o uso do 

agrotóxico com os mecanismos estatais de controle na fronteira entre Brasil e 

Paraguai. De modo a compreender como estas relações afetam as noções dos 

diferentes sujeitos do que vem a ser o Estado. 

Para cumprir com tal finalidade também pretendo seguir os caminhos 

trilhados pelo agrotóxico para compreender as relações que os sujeitos vão criando 

para o funcionamento da sua circulação. A estratégia de seguir a mercadoria 

também foi um exercício proposto na disciplina cursada, haja vista que permitirá 

apreender a dimensão e as diferentes práticas dos sujeitos envolvidos na circulação 

do agrotóxico. Compreendendo, assim, quais as relações que eles vão traçando 

com as autoridades estatais e, logo, como o Estado é construído a partir destas 

relações. 

 

BIBLIOGRAFIA PESQUISADA 

 

Dentre a bibliografia já levantada destaco primeiramente a produção de 

Albuquerque e Paiva (2015, p. 115-148) onde os autores objetivaram compreender 

como se constituem as ilegalidades no cotidiano da Fronteira. Em especial, como os 

brasileiros interpretam sua conduta em relação aos Colombianos e Peruanos, tendo 

como referência o que devem, o que podem e o que fazem em cumprimento ou não 

às normas de conduta esperadas e aceitas como legais. 

Também destaco a produção de Renoldi (2015, p. 417-440) que se ocupa 

em descrever o movimento das pessoas que trabalham entre a legalidade e a 

ilegalidade passando mercadorias do Paraguai para o Brasil. 

Em ambos os textos é possível identificar um elemento que pode contribuir 

para o entendimento do problema aqui proposto, em razão de que os autores ao 
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relatarem as atividades que os sujeitos realizam em sua prática diária produz uma 

fronteira moral entre aceitável e inaceitável sob a ótica do Estado.  

 
 

Ao relatar as atividades que realizam estas pessoas e as condições nas 
quais o fazem se evidenciam as tramas que apagam tal fronteira, assim 
como as dinâmicas na vida cotidiana que vão ‘fazendo’ o estado em cada 
movimento e decisão. Observar estes fenômenos da perspectiva nativa, de 
toda a rede que liga coisas, espaços, pessoas, âmbitos e ambientes, 
permite reconhecer que por trás de cada iniciativa existe uma reformulação 
prática dos termos ideias que definem o Estado. (RENOLDI, 2015) 
 

 
É importante deixar claro que parto da premissa de que as fronteiras não 

são o final dos países, mas o seu começo. São espaços propícios para o 

desenvolvimento de novas formas e estratégias de convivência. E, portanto, também 

são espaços que utilizam das diferenças entre eles para movimentar e transitar de 

um lado para o outro todo tipo de bens, mesmo que estes não sejam legais ou 

moralmente aceitos em um dos lados. 

Segundo Renoldi (2015), os antropólogos, em muitos casos, adotam o ponto 

de vista do Estado (ou da teoria) para analisar as práticas. Mas os resultados são 

diferentes se buscarmos reconstruir as categorias nativas que descrevem ou 

explicam-no. Observar o Estado a partir do conjunto de práticas, de histórias, de 

burocracias, de causalidades envolvidas em cada decisão é compreendê-lo como 

exercício e assumir o desafio de explicar as categorias nativas sobre ele, para fazer 

dialogar com as teorias sociais. 

Esta característica já vem sendo apontada, mesmo que indiretamente, em 

estudos como o de Lopes et al (2006, p. 48-52) onde sopesa as práticas ilegais de 

contrabando sob a perspectiva das autoridades e das comunidades fronteiriças. 

Bem como o de Cassanelli (1991, p. 295-319), que realiza um exercício semelhante 

ao que me proponho, uma vez que segue a Circulação e o uso do Qat229 no 

nordeste africano, buscando compreender como as relações entre o cotidiano, 

Estado e Capital vão moldando as fronteiras africanas. 

Não posso deixar de mencionar as reflexões realizadas por Grupta (2015, p. 

47-91), que problematiza a maneira como os aldeões e funcionários públicos de uma 

pequena vila do norte da Índia se encontram com o Estado. Segundo ele, no lugar 

                                                 
229 Planta que possui um estimulante similar a anfetamina, que causa excitação e euforia. 
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de tomar a noção de Estado como ponto de partida, devemos deixar aberta a 

questão de análise enquanto às condições em que ele na prática opera como um 

todo coerente e unitário. É preciso observar a importância da cultura pública para a 

construção discursiva do Estado, uma vez que colocar em primeiro plano a questão 

das representações permite ver as formas em que ele chega a ser imaginado. 

No que se refere às publicações específicas envolvendo fronteiras e 

agrotóxicos podemos citar os trabalhos da geografa Horii (2014) que se dedicou a 

investigar as redes ilegais presentes no contrabando de agrotóxico na fronteira do 

oeste paranaense com o Paraguai. Em especial quando trata da problemática da 

inserção contraditória do capitalismo no campo com a Revolução Verde, e o 

desenvolvimento das novas formas de utilização do solo agrícola, que impõe uma 

dependência de insumos químicos e produtos industrializados. 

Também podemos citar as publicações de Dorfman et al (2011) que se 

ocupa em investigar as motivações para o contrabando de agrotóxicos pela fronteira 

Brasil-Uruguai, além de apontar, em outro momento, os marcos legais e redes de 

contrabando de agrotóxico (Dorfman, 2014), onde mapeia e analisa esta dinâmica 

fronteiriça a partir da descrição do mercado e de sua regulação, rotas de 

contrabando, territórios em rede e permeabilidades fronteiriças.  

Não descarto a leitura e indicações de publicações de outras áreas do 

conhecimento, principalmente da biologia e das ciências da saúde, com vistas 

apreender o impacto do uso do agrotóxico no meio ambiente e nas possíveis 

enfermidades que o mesmo venha a causar. 

As publicações aqui mencionadas foram aquelas que contribuíram para 

delimitação do problema e dos objetivos do projeto, estou ciente, todavia, que serão 

necessárias outras muitas leituras para a melhor compreensão e amadurecimento 

do tema aqui proposto, muito em razão de que a pesquisa de campo trará dados e 

novidades que necessitarão de um apuro teórico para o seu entendimento.  

 

METODOLOGIA 
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A proposta de estudo contempla a pesquisa de campo230 com “observação 

participante” e atenção “flutuante” do pesquisador, especificamente em relação aos 

sujeitos que atuam no circuito de introdução irregular de agrotóxicos em território 

brasileiro. O procedimento permite, entre outras coisas, captar sentidos subjetivos 

que os sujeitos expressam ao serem questionados – algumas “expressões” podem 

revelar falas que normalmente estariam eclipsadas na formalidade dos 

questionários. Diante da necessidade, também farei uso de um questionário semi-

estruturado, nesse sentido “o guia de entrevista menciona diversas áreas de tópicos, 

sendo cada uma delas introduzida por uma questão aberta e concluída por uma 

questão confrontativa. [...], além disso, são feitas perguntas controladas pela teoria e 

direcionadas para as hipóteses”. (Flick, 200, p. 149). 

Importante mencionar que “a observação participante será definida como 

uma estratégia de campo que combina, simultaneamente, a análise de documentos, 

a entrevista de respondentes e informantes, a participação e a observação diretas e 

a introspecção”. (Denzin, apud Flick, 2009, p. 207). E desta maneira, nossa inserção 

a campo busca compreender, sobretudo: hábitos e modos de “ser” construídos na 

dicotomia oportunidade/risco que parece coexistir no cotidiano destes sujeitos. A 

“fronteira”, nestes termos, seria porta de entrada de usos sociais alternativos que 

marcam um campo de busca de realizações econômicas e tensões jurisdicionais e 

assim: evoca ser mais bem compreendida através da etnografia e da observação 

participante. 

Para a viabilização da observação participante pretendo reconstruir uma 

rede, onde por meio de interlocutores com quem já mantive contato conseguirei 

alcançar outros, não descartando, todavia, outras oportunidades de estabelecer 

novos contatos, tais como indicações isoladas de terceiros. 

Como forma de relacionar-se com os sujeitos seguirei a técnica de 

conversas qualificadas empregada por Cardin (2009) que adaptou as formas de 

atuação da história oral à realidade dos sujeitos atuantes nas Três Fronteiras. 

Segundo o autor, a utilização de conversas visa quebrar a barreira existente entre 

entrevistador e entrevistado, tornando as relações mais horizontais e democráticas, 

não representando, contudo, um rompimento radical com as demais formas de 

                                                 
230 Segundo Flick (2009) “o termo genérico ‘campo’ pode designar uma determinada instituição, uma 
subcultura, uma família, um grupo específico de pessoas com uma biografia especial [...]”. (p. 109, 
grifos no original). 
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atuação da história oral. A sua aplicação necessita ter em vista alguns pressupostos 

básicos dos trabalhos com fonte orais, quais sejam: 

 
 
a) o estabelecimento de uma relação de confiança com os interlocutores; b) 
a manutenção das relações após as conversas; c) a busca da saturação 
dos assuntos abordados; d) o desenvolvimento das conversas em um lugar 
“neutro”; e) a aquisição de um conhecimento prévio do perfil dos sujeitos 
que compõem o universo de interesse; f) o estabelecimento das conversas 
firmadas em núcleos comuns e; g) a preservação da oralidade durante as 
transcrições. (CARDIN, 2009, p. 12) 
 

 
Como a própria denominação sugere, as conversas “atribuem um maior 

valor aos registros não gravados obtidos através da convivência com o universo de 

pesquisa e com os sujeitos sociais”. Ocorrendo, pelo próprio caráter informal, a sua 

valorização em detrimento da formalidade existente na entrevista. O conhecimento 

passa a ser obtido por meio de uma relação entre pares, construído por uma 

abordagem dialética. Tais conversas são adjetivadas como qualificadas, “por serem 

derivadas de pessoas interessadas, que possuem reciprocidade na ação de falar e 

ouvir” (CARDIN, 2009). 

Importante destacar que o principal objetivo desta técnica é colocar o 

interlocutor como centro do processo de construção do conhecimento, portanto, não 

são utilizadas de categorias previamente estabelecidas, uma vez que podem forçar 

os sujeitos à mesma, direcionando a pesquisa para lugares já esperados. Devem 

elas surgir durante as relações entre as partes envolvidas na pesquisa (CARDIN, 

2009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Adentrar no estudo de um novo objeto expressa um novo desafio. É preciso 

compreender suas nuances, peculiaridades e exceções que cada tema traz consigo. 

Apesar de o problema visar a compreensão de como as relações dos sujeitos 

envolvidos na circulação do agrotóxico afetam as noções do que vem a ser o 

Estado, toda a discussão também passará pela compreensão de termos técnicos, 

implicações de uso e legislações específicas de cada produto desse grande todo a 

que chamamos pelo nome genérico de agrotóxico.   
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Nele estão incluídos uma gama enorme de químicos aos quais precisamos 

compreender a função, a que se destina e que de forma é utilizado. Também será 

necessário distinguir aqueles que são terminantemente proibidos daqueles não o 

são, mas que foram “importados” de maneira irregular. 

Não se pode esquecer de que por detrás do agrotóxico há todo um discurso 

de movimentos sociais e de empresas – entre prós e contras – que será preciso 

sopesar com todo o cuidado para não assumir dados viciados que possam implicar 

no descrédito da pesquisa.  
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A PRIMEIRA GREVE DOS PROFESSORES DO PARANÁ 

 
Odirlei Manarin231 

 
INTRODUÇÃO 

 

A proposta da pesquisa em andamento é investigar o passado das 

condições de trabalho e as lutas travadas pelos professores nas décadas de 1960, 

70, 80 e 90. Ou seja, as condições de trabalho no passado e presente e as lutas 

travadas no passado e presente. Partindo do entendimento que não se separa o 

tempo presente e o passado, muito menos ignorar o vínculo do passado com o 

tempo presente, o que significa dizer que as questões do tempo atual que nos 

movem a investigar o passado. (CHESNEAUX, 1995.)  

Assim sendo, o objetivo desta pesquisa é investigar e analisar as condições 

de trabalho dos professores do Paraná e suas lutas a partir da década de 1960 até 

os dias atuais. A definição do recorte temporal, neste momento, ficou estabelecida a 

partir das greves organizadas pela categoria. Busco levantar fontes e informações 

sobre as primeiras greves considerando-as como marcos que representam as 

reivindicações destes trabalhadores, o que permite reconstruir as condições de 

trabalho.  

O olhar direcionado para a investigação em analisar o presente e o passado, 

parte-se de questões como, quais as lutas organizadas pelo sindicato ou pelos 

professores na melhoria de vida e das condições de trabalho? Como eram as 

condições de trabalho e salários dos professores nas greves anteriores? Quais os 

motivos das greves? Quais as estratégias, as práticas e as dificuldades na 

organização do movimento? Que tipo de ameaças, ataques, perseguições, punições 

eram usadas pelo governo contra os professores e suas associações/sindicatos?  

Essas questões, embora se apresentem em analisar o passado, estão 

plenamente inseridas em um contexto, mais do isso tem como finalidade atender as 

questões colocadas no presente atual. Portanto, a partir dessas questões 

apresentadas seguimos o método de análise, interpretação e escrita como sugere 

Thompson, em pensar a evidência a partir do domínio do contexto e dos principais 

                                                 
231 Doutorando em História, UNIOESTE/SEED, professor da Rede Pública do Estado do Paraná, na 
cidade de Foz do Iguaçu. omanarin@yahoo.com.br 
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teóricos, introduzindo o problema, apresentando a evidência, assim como a análise a partir 

do interesse do problema da pesquisa. (THOMPSON, 1997) 

Neste sentido, levantamos duas hipóteses iniciais, a primeira a partir do 

estudo comparativo com o objetivo de explicitar a realidade do trabalho no passado 

e hoje, sem fazer escala de melhor ou pior, muito menos julgamento das ações, mas 

especificar as dinâmicas dos professores no ensino público. A segunda, mostrar 

como as condições de trabalho dos professores foram construídas a partir da 

intervenção destes mesmos sujeitos contra a pressão dos governos estaduais, isto 

é, em que momento avança e qual momento é empurrada para trás. Entendendo 

esse processo sem julgamentos, mas analisando a luta de classes e o protagonismo 

dos professores em se reafirmar enquanto classe.   

Sendo assim, na tentativa de levantar, organizar e produzir fontes está 

sendo um grande desafio. Embora a APP-Sindicato no ano de 2017 tenha 

completado 70 anos, aproximadamente 72 mil filiados, o que lhe classifica como o 

maior sindicato do Estado, pouco se tem organizado sobre sua história. Partimos 

então de duas obras produzidas por Amancio Luiz Saldanha dos Anjos, professor 

aposentado e hoje trabalhando como funcionário do sindicato do Núcleo Sindical de 

Cascavel. O primeiro livro produzido para a comemoração dos 60 anos da APP-

Sindicato, e dos 40 anos da APP-Regional de Cascavel, fundadas respectivamente 

nos anos de 1947 e 1968 e publicado em 2008. Sua elaboração ocorreu pelo Projeto 

Resgate e Registro da História da APP-Sindicato de Cascavel e Região – tendo a 

inclusão no Portal da Entidade e divulgação a todos os trabalhadores em educação 

no ano de 2007. 

Esta obra dividiu-se em nove capítulos, sendo que do primeiro ao sétimo se 

atem a história da entidade, no oitavo e nono capítulos apresenta uma breve síntese 

da evolução da Educação Nacional, características dos sindicalistas, críticas e 

contribuições futuras da APP para a Educação. Dez anos depois, o mesmo autor 

revisa e amplia o livro em comemoração aos 70 anos da instituição. A organização e 

capítulos permanecem iguais, acrescentando dois capítulos, um sobre a APP nos 

anos de 2009 a 2016, selecionando quais foram os principais embates enfrentados 

pelo sindicato. O segundo capítulo acrescentado aborda a história dos núcleos 

sindicais de Cascavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, em que traz informações 

sobre fundação, presidentes, sedes, municípios atendidos. 
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Destacamos alguns pontos iniciais para reflexão deste livro de memória. O 

primeiro, por ser um material produzido por um grupo vinculado à direção sindical de 

Cascavel, que apoiam a linha da direção estadual que nos permite analisar o que é 

selecionado para ser lembrado e contado nos 60 anos da Entidade. Embora a 

produção tenha sido feita há quase dez anos, a direção sindical permanece com o 

mesmo grupo.232 O segundo, a perspectiva de construção da história da APP-

Sindicato linear e cronológica, exaltando em seu conjunto a organização, a 

resistência, o confronto com os governos e principalmente de luta e valorização da 

carreira do magistério, permite inicialmente entender não só as disputas, os 

conflitos, os embates postos naqueles momentos, como também seus silêncios e 

omissões.  

Oura fonte que pretendemos analisar ao longo da pesquisa, são algumas 

pastas organizadas pelo Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), que se 

encontram disponíveis para acesso no Arquivo Público do Paraná. Das dezesseis 

pastas levantadas, entre os anos de 1960 a 1983, referentes às associações dos 

professores, neste artigo, selecionamos a que trata da primeira greve233.  

As pastas selecionadas das associações que representavam os professores 

do Paraná constituem-se de documentos que trataram de atos, reuniões, 

assembleias, reportagens em jornais e greves. O primeiro passo da análise destes 

materiais foi buscar identificar quais as principais reivindicações da categoria e suas 

conquistas. Além disso, os documentos que dão corpo a cada pasta, em sua 

maioria, são de diversas ordens como relatórios dos investigadores sobre as 

assembleias realizadas pelos professores da capital e do interior; comunicados dos 

agentes aos seus superiores de movimentos organizados, especialmente, pelos 

dirigentes das associações; informativos sobre jornais e informativos produzidos 

pelos professores; reportagens de jornais sobre os professores; ofícios das 

associações dos professores para a Igreja Católica, entre outros.  

                                                 
232 A APP tornou-se sindicato em 1989. Desde 1995 é filiado à CUT. O mesmo grupo político, 
vinculado ao Partido dos Trabalhadores, ocupa a diretoria há três décadas, tendo como principal 
figura pública o atual deputado estadual José Lemos, diretor da APP, iniciando em 1988 como 
representante de Município na cidade de Cascavel a 2009, quando assume como deputado. Lemos 
foi presidente da APP-Estadual por dois mandatos (2002-2005; 2005-2008), e desde que é deputado 
ocuparam a presidência do Sindicato os integrantes de seu grupo político, professores Marlei 
Fernandes e Hermes Leão, recentemente reeleito. 
233 BR PRAPPR.PB004.PT1899.223 – Sindicato dos Professores de Ensino Secundário, Primário e 
Comercial de Curitiba. 
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Analisando a maneira como eram organizados os assuntos de cada pasta 

deste departamento, constrói-se uma história oficial pela autoridade policial com 

base na observação e na materialização de um possível crime usando-se de provas 

concretas.234 As pastas que estão sendo analisadas, embora, se refiram as 

associações que representam os professores no Paraná, identificavam as pessoas 

que participavam das reuniões, assembleias, panfletagens, piquetes e que 

possivelmente foram organizados em prontuários individuais. Em alguns casos, 

artigos de jornais recortados pelos policiais e anexado a pasta, encontram-se sem 

identificação de datas e páginas, que tinham como finalidade de reforçar a imagem 

negativa do investigado.235 Selecionamos em recuperar e analisar os elementos que 

norteiam as reivindicações dos professores referentes às condições de trabalho e 

salário e como organizaram e desenvolveram suas lutas. 

 

APP-SINDICATO 

 

No conjunto das associações a primeira foi a APP (Associação dos 

Professores do Paraná) fundada, em 1947, em Curitiba. Atendia os professores da 

cidade e da região metropolitana. Embora constituída após a ditadura do Estado 

Novo, se comportava como associação, organizando as negociações com o governo 

para atender as demandas do magistério, como também, na constituição de 

patrimônios e sedes para seus associados. (GONÇALVES, 2008) 

Hoje, APP-Sindicato enquanto entidade que representa a maior categoria do 

funcionalismo público do Estado, funcionários de escolas e em sua grande maioria 

professores. Composta por 29 núcleos regionais espalhados por todo o Estado, o 

que permite organizar e mobilizar a categoria para os enfrentamentos travados, em 

especial, com o governo estadual.  

O formato de organização sindical que os professores estaduais paranaense 

têm hoje, só foi consolidado em 1981. Antes disso, eram várias associações de 

âmbito municipal, regional e estadual para representá-los. Até o início da década de 

1970 as associações eram distribuídas em quatorze sedes no total, sendo duas de 

                                                 
234 Artigos que tratam da organização dos documentos do DOPS 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01881997000200011 
http://www.usp.br/proin/download/artigo/artigo_arquivos_policia_politica.pdf 
235 Ver o artigo de Maria Luiza T. Carneiro. 
http://www.usp.br/proin/download/artigo/artigo_arquivos_policia_politica.pdf  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01881997000200011
http://www.usp.br/proin/download/artigo/artigo_arquivos_policia_politica.pdf
http://www.usp.br/proin/download/artigo/artigo_arquivos_policia_politica.pdf
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âmbito estadual: Associação dos Professores do Paraná (APP) e Associação dos 

Professores Licenciados do Paraná (APLP); quatro regional: Associação dos 

professores do Norte do Paraná, Associação dos Professores do Vale do Pirapó e 

Bandeirantes, Associação dos Professores do Noroeste do Paraná e, Associação 

dos Professores do Oeste do Paraná e; oito municipal: União dos Professores de 

Ponta Grossa, Associação dos Professores de Maringá, Associação dos Professores 

de Guarapuava, Associação dos Professores de Palmas, Associação dos 

Professores de Cascavel, Associação dos Professores de Pato Branco, Associação 

dos Professores de Foz do Iguaçu e Associação dos Professores de Umuarama. 

Esta configuração ficou estabelecida no III Encontro do Magistério realizado 

em fevereiro de 1972, na cidade de Londrina, tendo a seguinte identificação das 

associações: 1ª Região – Curitiba; 2ª Ponta Grossa; 3ª Londrina; 4ª Maringá; 5ª 

Mandaguari; 6ª Cambará; 7ª Guarapuava; 8ª União da Vitória; 9ª Paranavaí; 10ª Foz 

do Iguaçu; 11ª Cascavel; 12ª Pato Branco; 13ª Umuarama; 14ª Campo Mourão. 

(ANJOS, 2017. p.50) 

Cabe salientar que esta divisão que a princípio se apresenta para melhor 

organizar a categoria em todo o Estado, também reflete as disputas políticas para 

gerir a categoria, embora pouco abordado nas duas obras de memória. As disputas 

se deram com o Conselho de Representantes dos Professores do Paraná (CRPP), 

fundado no ano de 1972, grupo este que se apresentou ligado ao governo estadual 

ao longo da década de 1970.236 Apenas para indicar uma evidência sobre essas 

disputas, já que não é o enfoque deste texto, na publicação do dia 31 de março de 

1977, o jornal Diário do Paraná retratando a sessão que confirmou os vetos ao 

Estatuto do Magistério. Enquanto os representantes da CRPP se fizeram presentes, 

como seus diretores favoráveis à manutenção total dos vetos, assistindo o 

desenvolvimento dos trabalhos na tribuna de honra, cerca de trezentos professores 

ligados a APP e APLP ocupavam as galerias do plenário. Segundo os 

representantes da CRPP, aquela associação era contrária às posições radicais, 

                                                 
236 As disputas se deram, também, na mudança de código de desconto consignatório da contribuição 
sindical, para desconto em folha de pagamento: o código 226 para professores da capital e o 227 
para os professores do interior. O ex-presidente da APP, Faustino Fávaro, (1947-1954; 1961-1963; 
1972-1973), protocola ofício na Casa Civil, na data de 17/10/1973, propondo a passagem do código 
227 para a CRPP, dizendo-se o órgão representativo dos professores com abrangência estadual. O 
desfecho só ocorre com decisão judicial, reconhecendo o código pertencer a APP, porém, os 
associados, cerca de doze mil, foram canalizados para um novo código, o 220, criado para o CRPP. 
(ANJOS, 2008. p.56) 
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argumentando que “para reivindicar pela classe, a entidade que representa 

necessita manter condições de diálogo com o governo”. Para eles, os vetos não 

prejudicariam a atividade profissional, a remuneração, a promoção e o concurso 

público. (DOPS, PT 94B.12, p.335-336) 

 

A PRIMEIRA GREVE: “OPERAÇÃO TARTARUGA” 

 

A década de 1960 foi marcada pelas lutas por salário e carreira dos 

professores da rede pública do Paraná. Em janeiro de 1963, final de férias, na 

transição do afastamento necessário para o descanso, e a gradativa retomada do 

planejar o ano letivo, ocorre a “Operação Tartaruga”, aulas de trinta minutos. 

Primeira greve da categoria que teve abrangência estadual, pautando melhorar a 

Carreira do Magistério, as condições de trabalho e de vida frente às dificuldades do 

aumento do custo de vida.  

A edição do Jornal 30 de Agosto, em comemoração aos 50 anos da 

entidade237 apresenta que as greves em todo o país eram movidas pela inflação, 

baixos salários e por reformas políticas, já que o país vivia a campanha do plebiscito 

para reconduzir João Goulart à presidência. Cabe destacar que nos dois livros 

produzido por ANJOS, apresenta a descrição do dia a dia do movimento a partir do 

texto “Operação Tartaruga: História de uma lenda”, sobre a greve de 1963: 

 
 

[...] 06/02 Duzentas (sic) professoras fazem passeata contra a demora na 
aprovação dos vencimentos. Sob chuva, vão da APP ao Centro Cívico 
entregar as reivindicações aos deputados e ao governador.  
07/02 Sai o enquadramento das professoras no DESP.(sic)  
08/02 SEC (Secretaria da Educação e Cultura) pede a volta das professoras 
às aulas e se compromete a encaminhar a reivindicação.  
09/02 Sábado. Professores realizam passeata, com o emblema no peito 
“Operação Tartaruga”. O trajeto vai da rua XV à Santos Andrade, às 10 h. 
Cerca de 400 pessoas. Destaque à delegação do interior, que chega com 
mais de dez ônibus.  
12/02 Editorial: (sic) “Apelo aos Professores”, reconhecendo a procedência 
das reivindicações do magistério, defendendo o governo e pedindo o 
retorno às aulas. “O principal objetivo de seu movimento já foi alcançado – a 
sensibilização coletiva e o reconhecimento por parte do governo da justa 
reivindicação que fazem”.  
12/02 Assembleia debate o substitutivo apresentado pelo deputado Jorge 
Nasser, que reteve o projeto do deputado Rubens Requião (sic) por 20 dias. 

                                                 
237 Jornal 30 de Agosto – Especial 50 anos. APP-Sindicato 50 anos de História. 1947 – 1997,  edição 
especial, abril de 1997. 
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– O apelo do Secretário na TV desmobiliza um pouco a greve. Culpa do 
governo federal.  
13/02 Ney Braga retorna ao Paraná (sic) após viagem de 4 dias e faz 
pronunciamento na TV, acusando os professores de não ter comparecido à 
reunião marcada. Justificou a situação dizendo que a folha de pagamento 
estava alta, a economia do país estava instável e outros investimentos de 
vulto do estado. (sic) Apela para volta às aulas.  
14/02 – Após discussões com o comando de greve, o deputado Rubens 
Requião apresenta novo reenquadramento. A gratificação para o magistério 
(sic) de 25% e para os normalistas, 20%. Às 2:30 da madrugada do dia 
15/02, os professores decidem aceitar a proposta do governo, mas 
deliberou que a O.T. duraria até a aprovação pela Assembleia.  
15/02 – Substitutivo é apresentado e aprovado por unanimidade, faltando 
apenas a votação final.  
28/02 – Acaba oficialmente o movimento grevista.  

(ANJOS, 2008. p.32) 

 
 
Esta greve é avaliada pelo autor como vencedora em vários aspectos: o 

governo reconheceu o poder do Magistério, pela organização de passeatas em 

várias cidades do interior do Estado, como Umuarama, Mandaguaçu. O apoio e 

solidariedade de outras associações/sindicatos de diversas categorias. A 

capacidade de mobilizar e organizar um grande número de participantes a direção 

da Entidade passou a pensar na possibilidade de unificação das diferentes 

categorias dentro do próprio magistério.  

Sobre esta greve, as fontes do DOPS organizados na pasta referente ao 

Sindicato dos Professores de Ensino Secundário, Primário e Comercial de 

Curitiba238, participante da comissão central da greve juntamente com a APP e Casa 

do Professor Primário, encontra-se quatro reportagens referentes à “Operação 

Tartaruga”. Delas, três são do Jornal Última Hora, a outra arquivada sem 

identificação. De modo geral as reportagens tem um tom de apoio ao movimento e 

destacam a organização que atingiu grande parte do Estado o que permitiu avançar 

nas negociações, mesmo estendendo o movimento durante todo o mês de fevereiro 

daquele ano.  

A tática de aulas de trinta minutos, também conhecida como greve branca 

usada pelas professoras primárias na busca por melhores vencimentos conseguiram 

que nenhum grupo escolar da capital funcionasse no dia 6 de fevereiro de 1963. A 

reportagem titulada “Professores de braços cruzados: greve branca atingirá interior” 

(Jornal UH, 06/02/1963), apresenta como foi o primeiro dia de aula para receber os 

                                                 
238 Pasta identificada com a numeração BR PRAPPR.PB004.PT1899.223. Arquivo Público do 
Paraná.  
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alunos, tendo como prática explicar os motivos da greve, orientando-os a não 

comparecerem na escola até a resolução das reivindicações e permaneceram em 

classe, sem fazer qualquer tarefa escolar. 

A descrição da greve, segundo a citação de ANJOS, indicou no dia 09 de 

fevereiro a realização da passeata com cerca de 400 pessoas. O jornal Última Hora, 

(11/02/63) segunda-feira titula a reportagem “Professoras não podem viver com 

salário de domésticas”, que no último sábado com a presença de cinco mil mestras, 

da capital e interior realizaram passeata, denominada “a marcha do salário” 

começando pela Praça Osório rumo à Praça Santos Andrade onde ficaram 

concentradas. É destaque nas reportagens a concentração e reuniões durante todos 

os dias na sede da APP. Eram tiradas tarefas diárias em que comissões saiam para 

visitar grupos e casas escolares de Curitiba e verificavam se estavam cumprindo a 

“Operação Tartaruga”, quando tramitava o substitutivo pelas comissões da 

Assembleia Legislativa marcavam presença. Todo esse trabalho na organização das 

comissões na sede da APP seguia movido a músicas com a instalação da radiola 

para musicar o ambiente. Por último, acentua que a greve se manteve coesa e 

atingiram outros municípios como Paranaguá, Imbituva, Castro, Piraí do Sul, 

Prudentópolis, Guarapuava, Ipiranga, Ivaí, Reserva, Tibagi, Ortigueira e outros, 

tendo em vista a condição do professorado primário, a classe mais atingida pelos 

baixos salários daquele momento.  

Na terceira reportagem “Greve das professoras continua apesar das 

ameaças do governo” (Jornal UH, 14/02/1963). Toda a matéria é estruturada a partir 

da fala televisionada do governador Ney Braga de “usar o máximo rigor custe o que 

custar” e de não atender as reivindicações ou conceder qualquer melhoria salarial 

enquanto as professoras não voltarem às aulas. Mesmo com o apelo do governador, 

de acordo com a reportagem, nenhum estabelecimento de ensino primário da capital 

funcionou e em alguns poucos os alunos compareceram, em outros não estão indo 

às escolas, demonstrando o apoio dos pais a solicitação dos professores. No jornal 

30 de Agosto, destaca que as professoras ocupavam diariamente as galerias do 

legislativo, e que o pronunciamento do governador na TV pedia que as vinte mil 

professoras primárias do Estado voltassem às aulas. (ESPECIAL 50 ANOS, 1997) 

De acordo com as reportagens citadas, o movimento conseguiu manter-se 

durante todo o mês de fevereiro devido às atividades organizadas diariamente, 
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realizando ações como propaganda nas ruas, através de alto-falantes. Confecção de 

cartazes alusivos à greve, na sede da APP. Realizando assembleias permanentes 

com a presença constante de grande número de professoras, visitas aos grupos 

escolares e assinatura normal dos livros ponto. As visitas à Assembleia Legislativa 

para acompanhar a tramitação das reivindicações. Constantes reuniões com os pais 

agradecendo o apoio e apresentando com detalhes os motivos do movimento. Além 

disso, receberam apoio de outras associações e sindicatos, câmaras municipais, 

lojistas, entre outros.  

O movimento iniciou na capital e com base nas evidencias do jornal Última 

Hora, na cidade de Ponta Grossa houve adesão maciça desde o início, espalhando 

o movimento para as demais regiões do Estado. No material confeccionado pela 

APP, com o nome “Memória Histórica 1983”, um caderno com vinte uma páginas 

datilografadas, assinado pelo presidente da associação da época Izaías Ogliari239. 

Nele indica que o movimento se constituiu no descontentamento do não 

reenquadramento que permitia o avanço de apenas um nível para os docentes 

primários, sem reajuste salarial.  Por outro lado, evidencia nas reportagens que o 

desenvolvimento da greve ocorre pela base da categoria que se organizou em 

diversas comissões espalhadas por todo o Estado.  

Este enfrentamento com o governo ao longo de um mês, de acordo com as 

fontes, só foi possível se manter com as várias ações de mobilização da categoria, 

contando com apoio de outros segmentos da sociedade. Por outro lado este 

empenho na luta, mesmo recebendo ataques e ameaças do governador mantiveram 

firmes, o que nos faz entender que o magistério primário vivia em situação 

extremamente difícil, ao ponto das reportagens adjetivarem de constrangedor, 

inadmissível, asfixiante, salário de fome. Aquela situação não permitia melhora nas 

condições materiais aceitáveis, uma vez que o salário estava abaixo do mínimo 

regional. A luta empenhada na “Operação Tartaruga” apresentou-se pela obtenção 

mínima de uma vida menos sacrificada e compatível com a função exercida na 

formação dos alunos.  

De acordo com o cronograma da greve já citado, informa que no dia 15 de 

fevereiro as professoras entraram na madrugada esperando a proposta do governo 

                                                 
239 Esteve na presidência do sindicato no período de 1982 a 1985. Este material elenca de forma descritiva o que 

consideravam as principais atividades da instituição entre os anos de 1947 a 1983. 
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e aceitando os valores para professoras primárias denominadas regentes e sem 

habilitação vinte por cento; às professoras classificadas como normalistas vinte e 

cinco por cento. O resultado final do movimento é analisado posteriormente como 

vencedor por conseguir o aumento mencionado. Contudo na reportagem 

“Professorado do ensino médio vai aderir a Operação Tartaruga: Norte Comanda!” 

difícil de identificar de qual jornal se tratava, porém, aponta que os professores do 

Ensino Médio a partir do primeiro dia do mês de março quando iniciariam as aulas 

no ginásio, mantidos pelo Estado, não concordando com o aumento concedido pelo 

governo bem como o Plano de Classificação de Cargos, ou seja, a organização da 

carreira. (DOPS, PT1899.223. p.13)  

A matéria sugere que estes professores da capital haviam recebido os 

vencimentos relativos ao mês de janeiro, mas que no interior estavam atrasados e 

que em muitas cidades não tinham salários desde novembro. Embora não tenha 

sido questionado pelas fontes da APP, esta reportagem menciona que os 

professores não aceitaram a manobra feita pelo governo em atribuir valores 

diferentes de aumento devido à titulação, uma vez que todos que ministravam no 

Ensino Médio tinham curso superior. Isto nos faz pensar na construção de uma 

trajetória vencedora e conquistas, outros elementos foram esquecidos ou mesmo 

silenciados, já que não aparecem nas fontes do sindicato. 

Enfim, essa seria as primeiras reflexões, apontamentos e levantamento de 

hipóteses sobre a primeira greve dos professores do Paraná. Seguindo por este 

caminho, na busca de mapear as reivindicações e as condições de trabalho em que 

o magistério estava submetido. Os próximos passos no desenvolvimento da escrita 

da tese será analisar as demais greves, a partir desta dinâmica com os materiais 

produzidos pelo sindicato e as pastas do DOPS. 
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“MUNDOS DESCONEXOS”: EDUCAÇÃO E TRABALHO PARA JOVENS DA 

CLASSE OPERÁRIA 

 
Paloma Mariana Caetano240 

 
“Todo mundo aqui trabalha?” Essa foi uma das perguntas que fiz para uma 

turma de ensino médio, no período noturno, em que trabalhei. A sala era composta 

por 28 alunos, destes apenas 04 não estavam trabalhando. Ao observar o cotidiano 

escolar (em escolas da rede pública de ensino de Marechal Cândido Rondon – PR) 

percebi que muito dos alunos eram também, jovens trabalhadores. Além disso, 

percebia, durante as aulas, que as vezes, os alunos estavam cansados, 

desmotivados e ausentes. Atividades realizadas fora do prazo estabelecido, faltas 

constantes, braços debruçados sobre os livros sinalizavam desinteresse não apenas 

pela disciplina que lecionava, mas pela própria educação.  

Esse fato me intrigou: senti a necessidade de compreender sobre a trajetória 

desses sujeitos, o que lhes é significativo e importante. Se, mesmo após uma 

jornada de trabalho, esses eles vão à escola, por que esperam ansiosos pelo último 

horário? O que esperam de sua escolarização? Por que tantos jovens começam a 

trabalhar desde a infância? Qual o significado do trabalho possui em suas vidas? 

Quais são as suas expectativas para o futuro?  

Procurei inicialmente conhecer quem eram os esses jovens, se aproximar do 

universo desses sujeitos. Muitas foram as conversas no intervalo escolar, noites de 

observação participante. Ademais, realizei 28 entrevistas com jovens que vivem a 

dualidade de ser ao mesmo tempo “um aluno que trabalha” e um “trabalhador que 

estuda”. A faixa etária dos entrevistados varia de 15 a 24 anos. Todas foram 

realizadas no espaço escolar, gravadas em meu celular. Alguns foram meus alunos, 

outros pessoas com as quais conversava pelos corredores e se disponibilizaram 

para responder as questões acima citadas.  

As entrevistas não são vistas nesse estudo como uma simples “coleta de 

informações” e de “dados”. Interessa-me a possibilidade de refletir como esses 

sujeitos narram e constroem suas trajetórias. Mesmo que carregada de 

subjetividades, permitem questionar como diferentes sujeitos lidam com as mesmas 

                                                 
240 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História, Poder e Práticas Sociais da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Campus de Marechal Cândido Rondon. Vinculada à linha 
de pesquisa de “Trabalho e Movimentos Sociais”. E-mail: palomacaetano07@hotmail.com  
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tensões e contradições. Nesse sentido, as “fontes orais contam-nos não apenas o 

que o povo fez, mas o que queria fazer, o que acreditava estar fazendo e o que 

agora pensa que fez”, com ressalta Alessandro Portelli (1997, p. 31).  

A partir delas, desse contato, foi possível perceber que esses jovens não 

são homogênios. Possuem sonhos e desejos diferentes, razões e motivações 

distintas para procurar conciliar, em uma mesma rotina, trabalho e educação. Cada 

um possui peculiaridades na forma de ver e agir no mundo. Entretanto, esses 

sujeitos possuem algo em comum, são jovens trabalhadores da classe operária e é 

a partir da condição de trabalhadores que definem e visualizam seus horizontes. 

Eles compartilham experiências sociais e vivenciam condições historicamente 

herdadas. 

Mesmo com todas as “mutações” no mercado de trabalho, apontadas por 

Vera da Silva Telles (2006), o trabalho continua sendo o eixo estruturante na vida 

dos trabalhadores. As relações no ambiente laboral podem ser outras, diferentes das 

gerações passadas, mas não alteram esse fato. Atualmente, existem novas 

experiências de trabalho, tendo em vista novas ocupações e necessidades que 

surgiram com o advento da globalização. Um jovem não espera mais se ter um 

único emprego durante toda sua vida, mas espera ter um emprego. Nem que para 

isso, mude de cidade, estado, país. Lida atualmente com o quadro do desemprego, 

com a instabilidade profissional.  

Nessa direção, o que o trabalho significa para eles? De modo geral, a 

grande maioria trabalha para ter acesso a bens de consumo e a serviços. A procura 

por um emprego está diretamente relaciona as possibilidades que terão com a 

remuneração. Em busca de momentos de socialização, de lazer e de cultura, para 

obterem produtos, objetos e mercadorias que seus pais não poderiam arcar, passam 

de 04h a 08h no ambiente laboral, realizando as mais diversas atividades. 

Evidentemente, muitos ainda trabalham para contribuem com as despesas da casa, 

tais como aluguel, água, luz, alimento, internet. 

Deste modo, o trabalho significa um salário ao final do mês para esses 

jovens. Muitos dos jovens com os quais conversei afirmam que, por pagarem suas 

próprias roupas, calçados e outras necessidades, parcelas de eletrônicos ou de seus 

cursos, se consideram independentes financeiramente dos pais. Sair de casa sem 

ter que pedir dinheiro para os pais, comprar o que tem vontade ou ter uma reserva 
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para eventualidades, é um dos principais atrativos para a inserção de alguns no 

mercado de trabalho. 

Enquanto isso, existem outros jovens que não precisam se preocupar com 

despesas, contas, problemas financeiros. Em nossa sociedade, ao definir modos tão 

distintos para a vida dos jovens, definem também formas diferentes da passagem da 

infância para a vida adulta. Vemos desde aqueles que precisam encontrar formas 

para sua sobrevivência a aqueles que não possuem preocupações sobre a 

manutenção de sua existência, destinando seu tempo unicamente para suas 

aspirações futuras, sem se preocupar com o processo produtivo. 

Ou seja, a partir do exposto, é possível observar duas explicações para o 

ingresso precoce no mundo laboral. O primeiro é quando, desde adolescentes, 

buscam no trabalho o acesso a bens de consumo e o desejo pela autonomia 

financeira. O segundo, ligado à pobreza familiar, que estimula e determina que os 

membros mais novos a ajudarem no orçamento mensal. De um dos dois modos, se 

tornam trabalhadores e passam a lidar com cobranças e obrigações. Precisam 

cumprir sua jornada de trabalho e frequentar a escola, atrasos não são tolerados. 

Necessitam aprender a se portar em ambos ambientes, terem a disciplina e a 

responsabilidade que lhes são esperadas. 

Muitos atribuem um caráter temporário a seus atuais empregos: “Vou ficar 

aqui só até arrumar algo melhor”. Ouvi muito essa frase durante as entrevistas que 

realizei. Com ela expressam, em muitos casos, a justificativa por se subordinar e 

conviver com situações com que não se identificam. Enquanto estão em um 

emprego, manda currículo para outros. Buscam se qualificar, fazer cursos, para 

quem sabe, mudar de setor, de ocupação. As narrativas apontam ainda para a 

expectativa de que a conclusão no ensino médio proporcione mudanças: seja para 

obterem empregos mais facilmente, seja para terem uma remuneração melhor.  

Dione começou a trabalhar com 16 anos241. Em busca de não depender da 

renda familiar, arrumou um emprego com o intermédio de seu pai, em um reciclado 

da cidade. A obtenção da vaga é interpretada por ele como um privilégio, como uma 

grande chance em sua vida. Entre um acidente de trabalho que resultou na perca de 

um dedo, diferenças salariais e insatisfações, Dione desfaz o vínculo com esta 

                                                 
241 Entrevista realizada no dia 10 de junho de 2017, no período noturno, pela autora, no Colégio 
Estadual Frentino Sackser, em Marechal Cândido Rondon - Paraná. 
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instituição (depois de mais de 3 anos de trabalho nessa empresa). Desde então, 

teve outros empregos até a contratação como Mecânico. Nesse percurso, se 

ausentou da escola durante um período de sua vida, retornando ao ambiente escolar 

em 2015. Atualmente possui 24 anos e está no 2° do ensino médio. Pergunto para 

ele:  

 
 

Paloma: Você acha que é possível escolher entre estudar e trabalhar? 
Dione: É bem difícil, é difícil escolher entre estudar e trabalhar porque 
um precisa do outro, você precisa do trabalho para manter os estudos e 
precisa dos estudos para manter o trabalho, um relacionado com o outro 
porque se você largar um você não consegue fazer o outro, se você 
largar os estudos você vai mal no trabalho, não porque você para de 
aprender mas sua aprendizagem é mais fraca, vai mais devagar no 
aprender uma coisa assim que você precisa ler e interpretar alguma 
coisa, e se você não trabalhar não tem como se manter na vida para 
você estudar. Eu acho que não dá para escolher só uma coisa, a não ser 
se a pessoa seja muito bem de vida e tenha um pai que sustente, mas 
isso não é o meu caso (risos). 
  
 

Em busca de uma suposta “independência financeira” dois mundos entram 

em conflito e Dione precisa conciliar ser trabalhador e estudante. Num jogo de 

valores e necessidades, reconhecendo a dureza em que essas relações estão 

postas, ele ri de seus próprios dilemas, da “dificuldade” da situação. Por uma 

sequência de determinantes, deixou sua escolarização para um segundo plano. 

Esse comportamento revela, em grande medida, que o trabalho é o cerne de sua 

vida e supre uma demanda posta no presente, algo vital para sua existência. 

Enquanto isso, mesmo que importante a educação pode ser retomada em outra 

instância, relegada a outro momento. 

O significado e o sentido do trabalho para os jovens, pouco está diretamente 

relacionado a elementos presentes da função que exercem. A remuneração, as 

relações de amizade que estabelecem e ter a carteira de trabalho assinada, são 

apontadas como as principais motivações para continuar trabalhando. Expressiva 

quantidade de jovens não se sentem identificados com suas ocupações. Além disso, 

existe um enorme estranhamento tanto em relação ao produto como pela atividade 

produtiva que exercem. Aqui, recuperamos tal noção da obra de Marx (2004). Um 

ponto importante a ser levantado é que esses jovens não se reconhecem e se 

sentem participantes no ambiente ao qual estão inseridos.   
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Ao analisar o significado atribuído ao trabalho, ao longo dos diferentes 

períodos históricos, Mills aponta que o trabalho, a partir da configuração gerencial na 

modernidade (após os princípios desenvolvidos pelo taylorismo-fordismo) é 

caracterizado por sua centralização, especialização e pela divisão das tarefas no 

processo produtivo. Esses fatores agravaram ainda mais a relação que os 

trabalhadores constroem sobre a atividade que realizam, passando a buscar 

elementos fora do ambiente laboral para orientar sua permanência nessa esfera.  

 
 

A alienação do trabalho significa que as horas mais ativas de uma vida 
são sacrificadas para ganhar o dinheiro com o qual se “vive”. Alienação 
significa tédio e frustação do potencial criador, do aspecto produtivo da 
personalidade. Significa que, se os homens devem buscar todos os 
valores importantes fora do trabalho, devem ser sérios enquanto 
trabalham: não podem rir, cantar ou mesmo falar, devem obedecer às 
regras e respeitar o fetiche da “empresa”. Em suma, devem ser sérios e 
constantes numa atividade que não significa nada para eles, e isso 
durante os melhores dias de sua vida. O lazer passa a significar uma 
liberdade em que falta o aspecto sério em oposição à seriedade 
autoritária do trabalho.  MILLS, 1879, p. 254.  
 
 

O que se percebe é que esses jovens não nutrem laços com o trabalho que 

exercem, e este é uma ocupação e não uma profissão para esses eles. Não 

interferem no aperfeiçoamento e na criação de produtos, desenvolvendo apenas o 

que lhes é firmado em acordos com a gerência, seja por contratos ou por acordos 

firmados. Satisfação e realização profissional são palavras sem sentidos em seu dia 

a dia. Mas afinal, onde esses jovens trabalham? Em que condições realizam esses 

serviços? A partir das entrevistas e do acompanhamento por meio da observação 

participante com alunos no ensino médio, é nítido que se inserem em setores com 

grande rotatividade de funcionários, empregos estes que não precisam de 

qualificações ou conhecimentos específicos.  

Isso gera um quadro de instabilidade e de incertezas. Será que continuarão 

empregados no próximo mês? Será que seus contratos serão renovados? Será que 

encontraram novas ocupações? Embora não tenham controle sobre os interesses do 

Capital, elaboram estratégias e formas de resistência. Insistem em seus trabalhos 

até arrumarem algo melhor, ou até aguentarem, ou até serem substituídos. Como já 

mencionado nessa produção, alguns atribuem um sentido temporário aos seus 

trabalhos. 
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Vitor, 17 anos242, aluno do 1° ano do ensino médio, compartilha dessa visão. 

Trabalhou por um tempo arrancando mandioca em Porto Mendes (distrito de 

Marechal Cândido Rondon – PR), local em que residia quando a entrevista foi 

realizada. Na ocasião, começava seu dia as 05h30min da manhã. Preparava seu 

almoço logo após acordar. As 06h saia de casa e chegava as 07h em seu trabalho. 

Colocava a luva, pegava o facão, cortava, picava, empilhava e carregava a 

mandioca para o caminhão. As 11h50min fazia sua pausa para o almoço e logo 

retornava as suas atividades, que iam em média até as 15h. Cada carga do 

caminhão, de 15 toneladas, equivale a R$400,00, divididos entre quem participou do 

processo. Recebe por dia. Retorna para sua casa e as 16h e as 18h05min pegava o 

ônibus para o colégio.  

As ofertas de trabalho em Porto Mendes eram limitadas, optou pela qual lhe 

ofertava um maior retorno financeiro, a despeito dos comentários sobre seu trabalho 

e do extremo desgaste físico de tal ocupação. 

 
 

Paloma: Quais são os pontos positivos do seu atual trabalho? Vitor: Só 
o dinheiro.  Paloma: E como é viver trabalhando em algo só pelo 
dinheiro? Você gosta do que faz? Vitor: Então, eu tento não desanimar 
assim, se você desanima você já vai pensar em deixar de trabalhar, 
porque enquanto você está trabalhando você pensa em desistir em todos 
os minutos, até a hora em que você finalmente para. Ai quando você 
recebe o dinheiro você vê que ta tendo retorno de tudo aquilo que você 
tá trabalhando, mas é algo que você não queria para a sua vida. 
 
 

Ao narrar tal experiência evidencia o quão complexo são as situações a que 

os jovens estão expostos. Aqui, a determinação da Lei 10.097/2000 não se aplica, 

em meio a tantos acordos informais. Aqui a realidade é dura e intensa, deixando 

marcas físicas e psicológicas em sua constituição de ser. Em todos os minutos Vitor 

contesta sua permanência em seu trabalho, desde o instante em que acorda, sai de 

sua cama e se prepara para mais um dia. Trabalhar nessas condições não é algo 

que quer para sua vida, acaba sendo um sacrifício recompensando unicamente pela 

remuneração.  

Da falta de identificação com o trabalho podemos observar até uma certa 

repulsa a função exercida. Em busca de outra condição de vida e por 

                                                 
242 Entrevista realizada no dia 11 de junho de 2017, pela autora, no Colégio Estadual Eron 
Domingues, em Marechal Cândido Rondon - Paraná. 
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desentendimentos com sua mãe, a tentativa de “não desanimar” foi substituída pela 

esperança em prosperar vendendo trufas. Vitor atualmente se mudou para uma 

república em Marechal Cândido Rondon - PR e até não encontrar um emprego fixo, 

vende trufas, que ele mesmo produz, pela cidade. Sua clientela é composta em 

grande parte por seus colegas de sua própria turma e da escola que frequenta.  

De maneira não tão explicita, a partir dos dados quantitativos, é possível 

perceber como tensões vivenciadas por alunos como Dione e Vitor aparecem em 

meio a tantos dados. Sua experiência é compartilhada socialmente. O caráter 

estatístico é composto por inúmeras vivências, por múltiplas interpretações de uma 

mesma realidade. Assim sendo, com a realização do questionário sócio-cultural, 

pretende-se visualizar não o percentual de alunos que possuem 15 anos, por 

exemplo, mas perceber como muitos sujeitos se articulam e produzem suas práticas 

sociais. 

Por assim o ser, foram aplicados 1.183 questionários com os alunos do 

ensino médio da rede pública de Marechal Cândido Rondon – PR, em todas as 

turmas das seguintes instituições: Colégio Estadual Eron Domingues, Colégio 

Estadual Antônio Maximiliano Ceretta, Colégio Estadual Marechal Rondon, Colégio 

Estadual Frentino Sackser e Colégio Estadual Paulo Freire. Destaca-se que deste 

universo cerca de 438 questionários foram preenchidos por jovens que estudam e 

trabalha e 745 foram preenchidos por jovens que apenas estudam.  Nesse contexto, 

37% dos alunos que responderam o questionário conciliam uma dupla jornada, entre 

trabalho e educação.   

Destes, 346 alunos destacam que o trabalho não interfere em seus estudos. 

Questiono-me como as faltas às aulas, o atraso para a entrada na escola ou as 

atividades não entregues, não são resultantes da falta de tempo devido a rotina 

desses alunos. Ainda, é possível observar uma grande defasagem de idade escolar 

no ensino médio regular da cidade Dione e Vitor, para frisar, deixam a escola por 

implicações de seus trabalhos. O que se observa é que para esses jovens, essa 

“conciliação” entre essas duas esferas não pode ser vista como uma dificuldade, 

como um dilema. Esses mundos não foram cindidos por ele, mas, o mesmo procura 

se manter em ambos.  

Entre permanências e rupturas, idas e vindas, muitos não concluem o ensino 

médio ou, não o concluem na idade apropriada. Na ordem do dia, a educação é uma 
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promessa de ascensão para a classe trabalhadora no futuro. A educação é uma 

baliza para terem acesso ao que consideram por uma “vida melhor” e por isso, 

esses jovens não desistem dela.  

 
 

 

Questionário aplicado em Escolas Públicas de Marechal Cândido Rondon – PR. 
Fonte: Tabulação feita pela autora.  Nota: Questão de apenas uma alternativa. 

 
 

O sentido da educação para esses jovens está diretamente associado às 

promessas de um futuro melhor por meio desta. Boa parte dos estudantes incorpora 

esse discurso, que pode ser compreendido como uma ideologia carregada de 

significados e assimilações (URT, 1992). Evidentemente, tal fala faz parte do 

cotidiano desses jovens, seja pela reprodução paulatinamente dessa visão por 

membros de sua família ou amigos, seja pelos próprios jovens compararem e 

observarem outras trajetórias que, sobre seus critérios, “alcançaram” modos de 

vidas que esses jovens almejam.  

Nesse contexto, esperam como resultado que suas trajetórias escolares 

possibilitem arranjar um bom emprego, passar em uma universidade e ter isso como 

um diferencial em seu currículo, na busca de “ser alguém na vida”. Motivados por 
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esse interesse e expectativa o resultado final, a certificação de conclusão do ensino 

médio, aparece como mais importante do que o próprio aprendizado escolar.  

Tal paradigma já está posto desde longa data. Em seus estudos sobre um 

contexto histórico fortemente marcado pela distinção entre uma cultura letrada x 

cultura popular, Thompson já havia observado que, no século XVIII,  

 
 

[...] a educação passou a ser vista, em grande escala, e por muita gente 
da própria classe trabalhadora, simplesmente como um instrumento de 
mobilidade social seletiva. Além do mais, seja qual for o método de 
seleção, todo o sistema trabalha de modo a confundir certos tipos de 
capacidade (ou facilidade) intelectual com realização humana.  A 
aprovação social do sucesso educacional é assinalada de uma centena 
de modos: o sucesso traz recompensa financeira, um estilo de vida 
profissional, prestígio social. THOMPSON, 2002, p. 42.  
 
 

Nessa assertiva, cabe um questionamento sobre os motivos de essa prática 

permanecer, após alguns séculos, mesmo que em novos moldes. Esses 

apontamentos instigam a novas questões a serem feitas e repensadas. Tal 

discussão permite um caminho a ser explorado durante a dissertação, para debater 

como esses dilemas se apresentam no presente. Tendo em vista que em nossa 

sociedade a educação não se revela, em muitos casos, como a garantia dessa 

suposta ascensão, buscarei compreender em que medida essa promessa não se 

concretiza e o que ela representa para os alunos trabalhadores. 

Compreendendo que, embora trabalhar e estudar faça parte da vida desses 

jovens, como atividades simultâneas, elas não são vividas de forma articulada. O 

que aprendem no ambiente laboral não se aplica ao que acontece no ambiente 

escolar – e vice versa. Do mesmo modo, é preciso destacar que existem 

interferências constantes entre essas duas esferas, o que faz com que esses 

estudantes busquem conciliar tais dimensões. A hipótese desta pesquisa é que 

esses mundos se confrontam diariamente, por serem antagônicos. Disto resulta, em 

muitos casos, a escolha feita pelos jovens entre trabalho e educação.  

 

REFERÊNCIA 

 

MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2004. 
 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

432 

 

MILLS, Charles Wright. O trabalho. In: A nova classe média. Tradução de Vera 
Borda. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 
 
PORTELLI, Alessandro. O que faz a história oral diferente. In: Projeto História. São 
Paulo, Educ, n. 14, p. 25-39, fev.1997.   
 
TELLES, Vera da Silva. Mutações do trabalho e experiência urbana. In: Tempo 
Social: Revista de Sociologia da USP, São Paulo, v. 18, n. ju 2006, p. 173-195, 
2006. 
 
THOMPSON, Edwuard Palmer. Educação e Experiência. In Os Românticos A 
Inglaterra na era revolucionária. Tradução de Sérgio Moraes Rêgo Reis. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 
 
URT, Sônia. Uma análise psicossocial do significado do trabalho para os 
jovens. Campinas: Unicamp, 1992. Tese (Doutorado em Educação) – Área de 
Concentração: Psicologia Educacional. Faculdade de Educação da Universidade 
Estadual de Campinas. Campinas, 1992.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

433 

 

REGIÕES DE FRONTEIRA: FLUXOS, LIMITES, RELAÇÕES E PRÁTICAS 

 
Kathelyn Kalyna Belli243 

Patricia Canabarro Coelho de Moraes244 
 

INTRODUÇÃO 

  

A palavra fronteira245 apresenta várias definições e conceitos aos quais 

podemos utilizá-los para nos referir a questões culturais, políticas, sociais, 

econômicas, étnicas, dentre outras. Para a análise proposta, enfatizamos o conceito 

de fronteira como “limite espacial que demarca as divisões territoriais”. Nesse 

sentido, ao buscar embasamento teórico para esta análise dentro do campo das 

ciências sociais, destacamos a definição sobre a noção de fronteira para Bartolomé 

(2005): 

 
 

La noción de frontera es un concepto polisémico al que se recurre con 
distintas acepciones dentro de las ciencias sociales en general y de la 
antropología en particular. Con frecuencia se lo utiliza para designar tanto a 
los límites políticos entre estados, como a las discontinuidades existentes 
entre grupos humanos diferenciados en razón del género, la posición 
generacional, la cultura u otros aspectos considerados relevantes para 
distinguirlos entre sí. También se suele recurrir a la noción de frontera para 
denotar los límites posibles entre distintas propuestas disciplinarias, así, por 
ejemplo se suele hablar de las “fronteras de la antropología”. Es decir que el 
concepto se utiliza tanto para designar a realidades fácticas como a 
metáforas que aluden a construcciones intelectuales (BARTOLOMÉ, 2005, 
p.1). 

 

 

A abrangência da noção de fronteira possibilita discussões nos mais 

variados contextos, tanto simbólicos, quanto representativos, aos quais podem se 

referir a limites, demarcadores, marcos ou linhas, dentre outras definições que 

indiquem algum sentido que: separa, divide, delimita territórios, povos, culturas, 

                                                 
243 Mestranda em Educação - PPGE pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE. 
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245 Segundo o dicionário online Michaelis, fronteira significa: 1 Parte que corresponde ao limite 
extremo de uma terra, área, região etc., a parte limítrofe de um espaço que confina com outro;2 
Espaço contínuo a esse limite extremo; 3 limite, marco ou linha divisória entre duas regiões, dois 
estados, países, etc.4 Marco ou limite extremo de alguma coisa, principalmente de um espaço; termo, 
fim. Disponível em: htpp://Michaelis.uol.com.br/busca?r=0&=NaN&palavra=fronteira 
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estados, etc. A noção de fronteira não limitando-se somente a noção espacial e 

limites territoriais pode ainda, ser uma categoria, um elemento que influência 

análises de pesquisa e problemas.  

Abordando o conceito de fronteira como limite espacial e tratando das 

relações estabelecidas nesses espaços, destacamos que ela não é considerada um 

elemento neutro, pois interfere direta ou indiretamente na realidade dos indivíduos. 

Dessa forma, a fronteira constrói sujeitos com formas específicas de atuação que 

apresentam conjuntos de particularidades e diferenças, sendo um local de grande 

mobilidade e circulação promove a conectividade entre diversas culturas.  

Nesses locais é possível identificar que através de meios diretos ou indiretos 

as leis e o Estado interferem nas relações sociais e nas práticas cotidianas dos 

indivíduos. Na maioria dessas regiões encontramos grandes fluxos de circulação de 

pessoas e mercadorias que exigem maior ou menor fiscalização, dependendo da 

legislação de cada país e das práticas consideradas legais ou ilegais. 

Nas regiões fronteiriças podemos encontrar limites físicos como rios, 

montanhas, muralhas, cercas, dentre outros, sendo estes, naturais (geográficos) ou 

construídos pelo homem, que servem como demarcador do limite territorial entre 

países, estados, regiões, populações, etc. Há também, algumas regiões fronteiriças 

que não apresentam tais demarcadores. 

As tradições culturais nas regiões de fronteira são diversificadas e podem 

ser construídas ou compartilhadas pelos diferentes grupos étnicos e culturais que 

vivem nessas localidades, estreitando relações e criando laços amigáveis. Mas 

também há regiões de conflito, por conta de territórios, contrabando, dentre outros, 

dificultando o contato e a relação entre os povos. 

 

OS FLUXOS, LIMITES E PRÁTICAS NAS REGIÕES DE FRONTEIRA 

 

Segundo Bartolomé (2015) há um discurso contemporâneo que transita por 

conceitos repetidos para nomear processos diferentes no que se remete a fronteiras. 

 
 

La noción de flujo a la que se recurrió de manera inicial para calificar al 
hecho de que la cultura de una sociedad se encuentra desigualmente 
distribuida entre los individuos que la integram, es ahora instrumentalizada 
para caracterizar la circulación de individuos, mercancías, capitales, ideas, 
ímagenes o símbolos en un mundo globalizado (BARTOLOMÉ, 2005, p.3). 
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Mas a definição de fluxo foi se modificando e se fortalecendo no sentido de 

processos de deslocamentos. Nos fluxos de circulação e processos de 

deslocamentos encontramos os “limites”, conceito que significa separar/distinguir. 

Dessa forma, para Bartolomé (2015, p.4)  “las fronteiras son precisamente límites 

que teóricamente tendríam la capacidade de contener o filtrar los flujos que 

provienen del exterior, a la vez que permitir la libre circulación de los flujos internos 

dentro del ámbito de los límites estatales.” Afirmando assim, que tais limites são 

construídos através de fluxos tanto internos, quanto externos e que estes são 

concretizados pelas políticas de fronteiras. 

Para Albuquerque e Paiva (2015), as relações estabelecidas em regiões de 

fronteira são regidas por normas e leis diferenciadas, onde o fluxo/circuito de 

mercadorias e pessoas produz uma especificidade fronteiriça, sendo cada país (ou 

região) estruturado por sua legislação nacional que buscam legitimar o que são 

práticas ilegais e legais dentro de seu território. Sendo assim, a “sociedade nacional 

cria mecanismos para imaginar o que pode ou não ser definido como “legal” ou 

“ilegal” (Albuquerque; Paiva, 2015, p.117).” Nesse sentido, Godinho ao analisar a 

relação comercial nessas localidades afirma que, 

 
 

O comércio feito através da linha de fronteira permite fazer circular produtos 
e, com eles, aprofundar relações de confiança, entrelaçando-as de forma 
múltipla, numa modalidade que não é só de tráfico de bens, mas que se 
insere num tecido mais vasto de inter-relações. Devido ao seu sincretismo, 

gera cumplicidade e aprofunda ligações [...] (GODINHO, 2009, p.45). 
 
 

Ao analisar as relações estabelecidas nas fronteiras internacionais entre as 

cidades de Tabatinga (Brasil), Letícia (Colômbia) e Santa Rosa (Peru), Albuquerque 

e Paiva (2015) nos relatam que “as cidades localizadas em áreas de fronteiras 

internacionais são espaços privilegiados para pensarmos separações, conexões e 

circulações entre inúmeros agentes sociais, econômicos, culturais, políticos, 

regionais, nacionais e transnacionais.” (Albuquerque; Paiva, 2015, p.118). Enfatizam 

que nesses locais transitam modelos diferenciados de cidadanias e soberanias que 

ao serem observados fornecem dados sobre a realidade fronteiriça. Destacam ainda 

que, 
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O comércio de fronteira, entendido com um conceito amplo que envolve 
práticas legais e ilegais, lícitas e ilícitas (eletrônicos, perfumes, alimentos, 
contrabando, tráfico de armas e drogas, mercado do sexo), movimenta a 
fronteira e penetra em quase todos os poros da vida cotidiana. Nesse 
comércio, as diferentes legislações estatais e os agentes responsáveis pela 
ordem entram geralmente no cálculo comercial, pois é preciso negociar as 
travessias de diversas mercadorias em “portos ilegais”. Diante disso, dar 
presentes, ter amizade, dinheiro disponível e informações privilegiadas são 
coisas importantes e que podem ser compreendidas como mercadorias 
políticas (ALBUQUERQUE, PAIVA, 2015, p.125). 

 

 

As relações que são estabelecidas pelas populações nesses territórios 

apresentam práticas que assumem posições legais ou ilegais em escalas diversas 

que vão depender de como o Estado e as legislações e a própria população veem 

tais práticas. Sabe-se que as práticas de contrabando246 sempre existiram nas mais 

diversas regiões de fronteira podendo ser consideradas uma apropriação cultural 

nesses locais, já que antigamente tinham configurações diferentes. Godinho (2009), 

analisando as práticas de contrabandos dos povos raianos (fronteira Espanha-

Portugal), afirma que essa prática foi um elemento importante, pois complementava 

a economia doméstica desse povoado constituindo-se em resposta as necessidades 

das famílias, onde a existência da fronteira estimulava as trocas econômicas, mas 

tal prática foi punida por prejudicar a economia nacional.  

 
 

Se as fronteira existem para, através de seu cruzamento, controlar a 
passagem de bens, o contrabando constitui sobretudo um crime contra o 
Estado e não contra a propriedade dos indivíduos, precisão que faz toda a 
diferença da perspectiva local, com uma economia que até pouco tempo 
assentava na casa (GODINHO, 2009, p.32). 

 
 

Para Godinho (2009, p.32), “ao remeter as trocas que ultrapassam a 

fronteira para uma liminaridade moral e política, não tem em conta que as relações 

entre os indivíduos não são interrompidas pela linha delimitadora entre os dois 

Estados.” Mas claro que, essa prática sendo considerada ilícita prejudica as relações 

                                                 
246 Segundo o dicionário online Michaelis, o termo contrabando significa: 1 Importação ou exportação 
clandestina de mercadorias, sem pagar os devidos tributos.2 Mercadorias ou produtos assim 
importados ou exportados.3 Qualquer tipo de comércio que se faz contrariamente aos princípios 
legais que regem um país; tráfico ilegal.4 (FIG.) Ato ilícito que se pratica às escondidas. Disponível 
em: http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=&t=&palavra=contrabando  

 

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=&t=&palavra=contrabando
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sociais na região fronteiriça pelos limites que são impostos através das legislações 

vigentes. Não só na região da fronteira Luso-Espanhola, como em outras, tais 

práticas se efetivaram como reforço econômico e também são combatidas por 

prejudicar a economia nacional, onde o Estado se utiliza de aparelhos de controle de 

formas diversas regidos por leis externas ou internas. Ainda citando o exemplo do 

povo raiano, Godinho (2009) ressalta: 

 
 

Mantendo um nível micro social das relações localizadas, os habitantes da 
fronteira dispuseram de um recurso acrescido para conseguir vantagens na 
relação com Estados centrais. Embora nos discursos dominantes sejam 
considerados periferias, as fronteiras foram centros de identidade, 
permitindo ordenar as recordações e as representações por parte dos 
indivíduos, enquanto os uniam. Ainda que mantendo distinções, a linha de 
demarcação não servia para a separação, atendendo às formas 
econômicas, sociais e mesmo linguísticas compartilhadas e a uma atitude 
idêntica em face dos centros de poder (GODINHO, 2009, p.32-33). 
 

 
As práticas de contrabando no caso do povo raiano mostram que esse 

fenômeno tornou-se umas das principais ocupações dessa população, onde este 

modo de vida se enquadrou como estratégia de sobrevivência para muitos. Por mais 

que o conceito de contrabando seja visto de forma negativa e ilícita, em muitas 

regiões fronteiriças ele foi e continua sendo a única fonte de subsistência para 

muitas famílias. Para Godinho (2009),  

 
 

Compreender o fenômeno é entender as razões que, para os indivíduos 
inseridos num modo de vida local, explicam o envolvimento numa tão 
perigosa e desgastante actividade, exigindo uma abordagem das formas 
econômicas, das relações sociais e das construções culturais aldeãs 
(GODINHO, 2009, p. 44). 

 
 

O comércio praticado na região da fronteira Luso-Espanhola propiciou além 

da circulação de mercadorias, grande fluxo de pessoas e acabou estabelecendo um 

aprofundamento nas relações de amizade, confiança e cumplicidade, promovendo 

assim, a integração social e maior conectividade entre as pessoas. Segundo 

Albuquerque e Paiva (2015), as relações sociais dos habitantes de regiões de 

fronteira mostram que ocorre um compartilhamento entre as noções de cotidiano, de 

conflitos, de moralidades e de circulações, que são ligadas a práticas de legalidade 

e ilegalidades. 
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As ilegalidades passam a compor uma vasta economia de práticas que 
envolvem agentes do controle social, sujeitos de direito, gestores públicos e 
demais envolvidos em tramas que exploram as brechas e margens da 
legalidade. [...] a legalidade nunca é um dado natural da realidade, mas a 
expressão de conflitos sociais que constituem o que as comunidades morais 
estabelecem como lei e ordem (ALBUQUERQUE; PAIVA, 2015, p. 122-
123). 
 

 

As fronteiras acabam exercendo certa força na fixação de códigos, símbolos, 

leis, hibridismo cultural, barreiras, circulação de moeda, pessoas e línguas que vão 

se efetivando pelos diferenciais fronteiriços nas formas de legislação, impostos, 

preços de mercadorias, dentre outros, que ocorrem nesses locais de acordo com 

Albuquerque e Paiva (2015). Ao qual afirmam que, 

 
 

A maneira como os sujeitos fronteiriços agenciam, contornam e navegam 
entre moedas, leis, circuitos das mercadorias, forças militares, impostos, 
símbolos produzem circulações e ganhos variados nas fronteiras, mas 
também tensões entre as lógicas de algumas forças do Estado e os códigos 
morais e comerciais dos moradores fronteiriços (ALBUQUERQUE; PAIVA, 
2015, p. 123-124). 

 
 

Os fluxos e a circulação de mercadorias nesses locais são marcados por 

legislações distintas devido às nacionalidades diversas, usando  diferentes formas 

de controle para acompanhar/monitorar as práticas legais e ilegais que se 

estabelecem nas fronteiras. Dessa forma, a população foi aprendendo a lidar com os 

diversos meios de fiscalizações nas regiões fronteiriças e grande parte delas 

encontram formas burlar esses meios de controle.  

 
 

[...] a lei é um dispositivo de fronteirização cuja finalidade é 
estabelecer limites, contornos e fluxos entre territórios diversos. As 
legislações e fiscalizações nacionais em zonas de fronteiras 
internacionais, paradoxalmente, controlam alguns fluxos, tentam 
controlar outros e favorecem muitas circulações entre territórios 
nacionais. Além disso, as formas de nomeação do universo da 
legalidade/ilegalidade são permeadas por valorações morais. As 
fronteiras entre o legal e o ilegal são formas de classificação cuja 
referência segue as orientações políticas dos Estados nacionais, 
sendo permanentemente problematizadas pelas diferentes razões e 
interesses dos agentes fronteiriços (ALBUQUERQUE; PAIVA, 2015, 
p.127). 
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Sabemos que os controles fronteiriços não são totalmente eficazes e não se 

concretizam de maneira abrangente, pois não há como controlar todas as práticas 

que são realizadas nesses locais por motivos diversos, como: a estrutura disponível, 

as legislações específicas em cada país, falta de meios de controle, a dificuldade de 

demarcação territorial, dentre outros fatores. 

 

CONCLUSÃO 

 

O termo fronteira apresenta significações diversas ao qual delimitamos a 

analise ao conceito de limite espacial, que envolve a demarcação territorial que vai 

delimitar regiões, estados, nações. O conceito “fronteira” por se inserir nos contextos 

simbólicos e representativos perante a sua diversidade caracteriza-se como um 

elemento de pesquisa, sendo assim, fornece analises sobre as relações e práticas 

estabelecidas nesses espaço. Essas regiões estão em constante processo de 

transformação, seja pela diversidade cultural, política ou econômica, encontrando-se 

assim, em permanente estado de transformação, redefinição e reconfiguração, 

apresentando suas próprias realidades e especificidades. 

As regiões de fronteira apresentam um conjunto de particularidades, onde os 

indivíduos são moldados pelas diversas formas de atuação (política, social e 

cultural) e pelo encontro das diferenças. Os fluxos e a circulação de pessoas e de 

mercadorias dependem das legislações nacionais de cada país ou localidade e 

apresentam suas particularidades. As práticas legais e ilegais permeiam as relações 

sociais em diversas escalas e os meios de fiscalização e de controle dependem da 

forma com que o Estado vai aplicá-los. 

As práticas consideradas ilegais nesses locais apresentam uma visão 

negativa, como é o caso do contrabando, mas este, precisa ser compreendido a 

partir das razões motivadoras de cada indivíduo ou população e levar em 

consideração a economia e política local, bem como, as construções e relações 

sociais que envolvem todo esse contexto. Nesse sentido, ao analisar as 

particularidades e especificidades de cada contexto e cada região é possível 

compreender a realidade fronteiriça. 

As fronteiras se tornam locais favoráveis para estabelecer articulações 

sociais, pois a diversidade cultural presente nessas regiões possibilita o surgimento 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

440 

 

de novas configurações sociais e a construção de novas identidades a partir das 

relações estabelecidas entre os indivíduos. Por outro lado, ela pode ser um limitador 

de relações e práticas ao estabelecer divisões territoriais, separa povos de 

nacionalidades e culturas diferentes impossibilitando uma integração entre eles. 

Essas variantes vão depender do contexto em que cada região fronteiriça se 

encontra e de como as leis e o Estado influenciam nessas relações. 
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“LUGARES DE MEMÓRIA”? O MUSEU HISTÓRICO WILLY BARTH SEGUNDO 

PIERRE NORA 

 
Renan Trombella Destri 247 

 
INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é o resultado das minhas primeiras leituras sobre a temática da 

memória, assim sendo, as primeiras aproximações sobre este conceito. Tenho por 

objetivo, refletir e entender porque é necessário a criação de monumentos, locais, 

entre outros espaços, para resgatar, guardar e preservar a memória de um grupo. 

Tenho como objeto de análise o Museu Histórico Willy Barth do município de Toledo 

que realiza este trabalho memorialista sobre os pioneiros de Toledo, do município e 

do Oeste do Paraná. Para entender a necessidade de construção e a importância 

destes espaços para a memória, utilizarei as reflexões de Pierre Nora, presente em 

um artigo publicado em 1993, intitulado: “Entre memória e história: a problemática 

dos lugares”.  

Candau (2016), afirma que existe um consenso nas ciências sociais de que 

a memória é acima de tudo uma reconstrução atualizado do passado. Ela não é uma 

reconstrução fiel deste passado: ela é mais um enquadramento do que o conteúdo, 

é uma reconstrução social sempre acontecendo em relação dialógica com o outro. 

Ele descarta a ideia de que as experiências passadas seriam memorizadas, 

conservadas e recuperadas em sua integridade. 

Esse interesse em criar e relembrar memórias, segundo Candau (2016), 

apoiado nas ideias de Nicole Lapierre, são uma resposta às “identidades 

sofredoras”, que pretendem apoiar um futuro incerto em um passado reconhecível. 

Afirma também que, a memória nos dará a ilusão de que o passado não está 

definitivamente inacessível, pois torna-se possível fazer reviver através das 

lembranças. 

Neste artigo, apresentarei a história da ocupação do oeste paranaense, 

desde os povos indígenas até a ocupação das empresas colonizadoras. Em 

seguida, a história da colonização do município de Toledo, e uma rápida etnografia 

                                                 
247 Acadêmico do Curso de Ciências Sociais Unioeste – Campus de Toledo. E-mail: renan-
destri@hotmail.com 
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sobre o que o Museu Histórico Willy Barth retrata sobre o período do pioneirismo. Na 

última parte deste artigo, apresentarei o conceito de “lugares de memória” para 

entender a importância de espaços com finalidade memorialística, como o Museu.   

  

MUSEU HISTÓRICO WILLY BARTH: MEMÓRIA E HISTÓRIA DE TOLEDO E DO 

OESTE 

 

Para uma análise do Museu Histórico Willy Barth, é necessário recorrer 

primeiro a história de Toledo e do oeste paranaense. É importante levar em 

consideração, que no momento da emancipação do município, ele ocupava uma 

área maior do que o traçado hoje existente – tendo como divisa o rio Iguaçu e o rio 

Paraná. Assim, falar sobre Toledo na metade do século passado, é falar também 

sobre a região Oeste, e falar sobre os caminhos que possibilitaram a chegada dos 

pioneiros de Toledo. 

Outro ponto importante a ser destacado, e que é retratado no Museu, é a 

figura da Empresa Colonizadora Maripá. De acordo com a literatura, a Maripá 

tornou-se um modelo, pelo seu bem sucedido plano de colonização. Foi através da 

atuação desta empresa, sediada em Toledo, que muitas cidades do oeste 

paranaense foram colonizadas.  

A ocupação do Oeste do Paraná pode ser dividida em quatro etapas: a 

primeira e mais antiga, ocorreu com a ocupação do território pelos indígenas. A 

segunda etapa corresponde ao trabalho missionário desenvolvido pelos padres 

Jesuítas com os indígenas nas reduções. A terceira etapa deste processo, ocorreu 

com o sistema das Obrages, principalmente em Foz do Iguaçu e Guaíra. A última 

etapa corresponde a presença de empresas colonizadoras que efetivaram a 

colonização moderna no Oeste do Paraná. (PRIORI, 2012). 

As primeiras informações sobre a existência de povos na região Oeste, são 

relatos datados por volta de 1500, sobre a existência do caminho do Peabiru. Não se 

sabe ao certo quem foram os criadores deste caminho, mas os seus maiores 

usuários foram os índios Guaranis que utilizavam para percorrer o atual território 

brasileiro e latino americano. (SILVA; BRAGAGNOLO; MACIEL, 1988). Os mais 

antigos moradores do oeste paranaense, assim como todo o território do continente 
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sul-americano, foram os indígenas. As literaturas sobre o período da colonização 

indígena, indicam que eles eram do povo Tupi.  

 
 

Todo o oeste do Paraná era ocupado, desde tempos imemoriais, pelas três 
grandes nações indígenas de tupis (Guarani, Carijó, Taioba etc.), crêns 
(Caingang, Caeté etc.) e giz (Botocudo, Cariri etc.). Na época da chegada 
dos espanhóis, esses indígenas viviam em grande número nas 
proximidades dos rios Paraná, Iguaçu, Piquiri, Tíbagi; e Paranapanema, 
inclusive na região onde se encontra hoje Toledo e outros centros urbanos 
vizinhos. (GRONDIN, 2007, p.25) 

 
 

Após o estabelecimento dos espanhóis nesta região, iniciou-se o processo 

de distribuição de terras pela coroa espanhola. Os colonos que vinham da Espanha, 

recebiam grandes extensões de terras – encomendas - e com as terras, estavam os 

indígenas. Com o estabelecimento dos espanhóis na região do Prata, os padres 

Jesuítas, vieram e criaram as reduções.  

De um lado estavam os Jesuítas trabalhando na pacificação e ensinando a 

fé cristã, e do outro estavam os espanhóis com o interesse de explorar a mão-de-

obra indígena em suas propriedades. Com a resistência indígena, os espanhóis 

saquearam suas riquezas, abusaram das mulheres, violentaram o “legado cultural” e 

obrigaram a realizar trabalhos forçados. Diante da crescente divergência com os 

espanhóis, os jesuítas afastaram-se dos seus domínios, e mata adentro, fundaram 

reduções administrada apenas por padres248.  (GRONDIN, 2007, p.25) Oscar Silva 

(1988) afirma que, apesar de ser uma “terra de missões”, onde se encontra o 

“Toledo de hoje”, não havia nenhuma colônia jesuítica (p. 28). Entretanto, o território 

de Toledo, era ocupado por indígenas.  

Com a presença portuguesa nesta região, ocorreu a dizimação das colônias 

jesuíticas e inúmeras derrotas dos espanhóis, diante deste cenário, os espanhóis e 

jesuítas abandonaram a margem esquerdo do alto e médio Paraná, região do Oeste 

Paranaense. (GRONDIN, 2007, p.30)  

 
  

O processo de escravidão desenvolvido pelos bandeirantes, o descaso das 
autoridades coloniais espanholas e a corrupção do governo de Asunción 
foram os grandes responsáveis pelo genocídio dos indígenas do Oeste do 

                                                 
248 De 1610 a 1629, os padres da Companhia de Jesus, fundaram e administraram 13 reduções dos 
guaranis, que se localizava nos vales dos rios Pirapó, Tibagi, Ivaí e Piquiri. Essas reduções foram 
dizimadas pelas bandeiras paulistas e se dispersaram por esta grande área. (MARTINS, 1995, p. 30). 
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Paraná. Dos 40 mil índios aldeados na Província de Guairá (...) restavam 
somente doze mil em 1631, quatro anos depois do início da invasão dos 
bandeirantes liderados por Raposo Tavares, em 1628. Centenas morreram 
afogados nas Sete Quedas ao querer escapar pelo rio Paraná em canoas. 
Sobreviveram os que conseguiram refugiar-se na Província do Paraguai ou 
em outras regiões do Sul do Brasil atual. (GRONIDN, 2007, p.29) 
 

 
Por mais de duzentos anos, o território do extremo Oeste Paranaense 

permaneceu desabitado e esquecido, tanto pelos portugueses quanto pelos 

espanhóis. A região oeste, era rica em madeira e erva mate, o período de abandono 

foi encerrado com a vinda de empresas estrangeiras interessadas na exploração 

destes dois produtos.  

As obrages, importantes no processo de colonização do oeste paranaense, 

foram um sistema de extração principalmente de erva-mate e também de madeira, e 

que em algumas propriedades envolveram Paraguai, Argentina e Brasil.  

 
 

A exploração da erva-mate e da madeira no oeste do Paraná durou mais de 
meio século e não constituiu apenas uma atividade econômica: foi uma 
instituição! Mais conhecida como obrage, tornou-se um sistema de 
exploração que se impôs na região como um modelo econômico, político, 
legal, social e cultural e uma estrutura do conjunto das relações no território 
das concessões legais ou das explorações clandestinas. (GRONDIN, 2007, 
p.40) 
Em resumo: as obrages nada mais foram do que imensos domínios rurais 
que se estabeleceram, primeiro no norte argentino e, posteriormente, no 
oeste do Paraná e na parte sul do Estado de Mato Grosso para a 
exploração da erva-mate e da madeira, empregando, geralmente, mão-de-
obra paraguaia, denominada "mensus'', em sistema de quase escravidão. 
(GRONDIN, 2007, p.42) 
 

 
Apesar do domínio de empresas estrangeiras no oeste paranaense e da 

quase inexistência de brasileiros povoando essa região, em diversos períodos o 

governo estadual e federal procurou criar medidas para a nacionalização de tal 

região. Medidas que pouco foram eficientes, mas que abriram caminhos para a 

eficiente ocupação e colonização desta região pelas empresas colonizadoras.  

O quarto e último processo de ocupação do oeste paranaense foram 

realizadas pelas empresas colonizadoras. Entre as muitas empresas colonizadoras 

na região oeste, a que obteve maior êxito em seus empreendimentos, foi a Maripá. 

Entre os fatores que levaram ao grande êxito dos empreendimentos desta empresa 

estão a realização de: “ações sociais, empreendendo construções de casas, hotéis e 
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estradas, não atuando apenas e exclusivamente na venda de lotes de terras.” 

(PRIORI, 2012, p. 82). 

Um discurso usado pelas empresas colonizadoras, inclusive a Maripá, para 

incentivar e chamar a atenção de possíveis compradores – além do impulso pelos 

ideais da Marcha para o Oeste -  é a ideia de vazio demográfico ou sertão: “porem, 

todo o oeste do Paraná, permanecia abandonado pelos chamados homens 

civilizados, fossem tais homens brasileiros ou espanhóis (...)” (SILVA; 

BRAGAGNOLO; MACIEL, 1988, p.18). 

No dia 27 de março de 1946 chegou à beira do Arroio Toledo, o primeiro 

grupo de gaúchos, em meio a mata e uma grande quantidade de mosquitos 

armaram suas barracas dando início a colonização de Toledo. Alguns dias depois, 

outra caravana chegava a Toledo com mais pessoas interessadas em trabalhar e 

adquirir terras no Oeste do Paraná. (SILVA; BRAGAGNOLO; MACIEL, 1988). 

As dificuldades encontradas no início da colonização, fizeram com que 

muitos trabalhadores que vieram trabalhar na futura cidade de Toledo, desistissem e 

voltassem para suas casas. A falta de alimento, os animais peçonhentos e ferozes, e 

principalmente os mosquitos e abelhas-mirins eram os fatores te tal 

descontentamento, “obrigando muitas vezes o pessoal a pegar o prato de comida na 

mão e comer andando, para que mosquitos e mirins não invadissem o alimento” 

(SILVA; BRAGAGNOLO; MACIEL, 1988, p.65). 

O Museu Histórico Willy Barth considera como pioneiro as pessoas que 

chegaram a Toledo até o ano de 1954. Entretanto Oscar Silva, em um dos livros do 

“Projeto História”, afirma que a fase do pioneirismo ocorreu do ano de 1946 a 1950 e 

considera como pioneiro os colonizadores que chegaram a cidade até o ano de 

1952. (SILVA; BRAGAGNOLO; MACIEL, 1988) 

  

“UM MILAGRE CHAMADO: TOLEDO”: FASE DA COLONIZAÇÃO. 

  

No ano de 1947, iniciaram-se a venda de terras para os colonos dos estados 

do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Maripá em seu plano de colonização, 

selecionou os grupos que comprariam e colonizariam as suas terras.  Descartaram 

os caboclos “com suas técnicas de agricultura primitiva e falta de dinheiro para 

comprar terras” e os imigrantes europeus, que apesar de possuírem “conhecimento 
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de agricultura moderna” e recursos financeiros, não estavam acostumados com a 

vida subtropical e pouco desenvolvida. (OBERG, 1969, p.28). 

O grupo escolhido pelo plano de colonização, foram os alemães e italianos 

que já estavam instalados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pois “foram 

considerados como uma população provada e testada para a experiência de uma 

vida pioneira da nova área.” (OBERG, 1969, p.28). 

As literaturas e relatos sobre o período de colonização de Toledo, afirmam 

que a pequena vila desenvolveu-se de maneira rápida, por isso em alguns relatos 

encontramos a expressão “milagre Toledo”.  Frente a este desenvolvimento que se 

observou em tão pouco tempo, começou-se a pensar na emancipação administrativa 

do município. Após algumas insistências, Bento Munhoz – governador do Estado do 

Paraná - visitou Toledo, e no dia 14 de novembro de 1951 foi sancionada a Lei n° 

790 que deu origem a cidade de Toledo. (SILVA; BRAGAGNOLO; MACIEL, 1988). 

O Museu Histórico Willy Barth foi criado pela Lei Municipal nº 834, de 23 de 

agosto de 1976, e através da Lei Municipal Nº 844 de 29 de setembro do mesmo 

ano, passou a ser chamado de Museu Histórico Willy Barth, em homenagem ao 

“pioneiro, colonizador e prefeito de Toledo”249. 

As atividades do museu iniciaram-se em uma sala da Casa da Cultura no 

ano de 1984. O projeto do museu saiu do papel, oito anos após a sua criação, 

contando como o auxílio do “Projeto História”. Este projeto foi criado através de um 

decreto250 municipal no ano de 1983, e foi planejado e estruturado pelo escritor 

Oscar Silva (SILVA; BRAGAGNOLO; MACIEL, 1988, p.296). Os objetivos do 

“Projeto História eram:  

 

 
(...) tombamento de dados geográficos e estatísticos, registros sistemáticos 
de fatos históricos, organização de arquivo histórico municipal, divulgação 
de compendio para fins escolares para a comunidade bem como a 
instalação do Museu Histórico de Toledo. (SILVA; BRAGAGNOLO; 
MACIEL, 1988, p.297). 
 

  
Langaro (2012), aponta que os objetivos do “Projeto História” eram construir 

e reelaborar as memórias públicas da cidade. O projeto acabou cristalizando 

                                                 
249 Fonte: <http://www.toledo.pr.gov.br/noticia/museu-historico-willy-barth-abre-as-portas-da-nova-
sede>  Acesso em: 01 nov. 2017. 
250 Decreto n ° 956/83 de 23 de maio de 1983 
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determinados elementos das recordações sobre colonização e pioneirismo, e como 

resultado apresentou uma história local. Afirma também, que “esse mito fundador 

não abarcou todas as memórias públicas da cidade, ou mesmo todas aquelas 

referentes à ‘colonização’ e ao ‘pioneirismo’” (LANGARO, 2012, p.47). 

Em um dos livros do “Projeto História”: “Toledo e sua história (1988)”, os 

autores afirmam que entre as atividades do museu estão o: “registro e fichário de 

dados, coleta de documentos, jornais, fotos e peças antigas, além de depoimentos 

de pioneiros, individuais e coletivos.” (SILVA; BRAGAGNOLO; MACIEL, 1988, 

p.298). E tendo “como missão principal resgatar, preservar e divulgar a memória e a 

história do município de Toledo e região251.”. 

O museu, neste período inicial desenvolvia atividades ligadas a coleta de 

dados, objetos e informações, atividades ligadas a criação do seu acervo, após este 

processo, ele ampliou suas atividades. Hoje, o museu é visto não como um 

depositário de objetos, mas além disso, como um espaço educativo e cultural. A 

prefeitura do município, em conjunto com outros órgãos, desenvolve alguns projetos 

voltados a comunidade, são eles:  

 
 

Visitas dirigidas de escolas privadas, estaduais e municipais, parceria com a 
SMED, no Roteiro Conhecendo Toledo, com a SMEL, Projeto: “Meu 
Município, Minha História” do Programa Idoso em Movimento, com a Rádio 
Guaçu, Projeto: Pioneiros/as na Rádio, Projeto: “Encontro com o Passado”, 
Projeto: “Uma Noite no Museu” e Projeto: Concurso Literário de Memórias, 
Relatos e Narrativas do Pioneirismo de Toledo, Encontro dos Pioneiros252. 
 
 

Os objetos expostos na sala de longa duração do Museu Histórico Willy 

Barth, contam uma história que pode ser analisada traçando uma linha cronológica. 

Os primeiros objetos expostos remetem a fauna e flora: animais, troncos, um cenário 

que remete a um período anterior a colonização, antes da chegada da empresa 

colonizadora e dos pioneiros.  

Ao lado deste espaço inicial, está a representação do escritório da Maripá. O 

escritório é característico da metade do século passado: mesa, cadeira, máquina de 

escrever, e ao fundo um mapa da Fazenda Britânia. Ao lado da mesa está uma 

                                                 
251 Fonte: <http://www.toledo.pr.gov.br/noticia/museu-historico-willy-barth-abre-as-portas-da-nova-
sede>  Acesso em: 01 nov. 2017. 
252 Fonte: < http://www.toledo.pr.gov.br/portal/cultura/museu-historico-willy-barth> Acesso em: 01 out. 
2017. 
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pequena mesa com uma cuia de chimarrão, uma característica marcante do grupo 

que liderou a colonização na região: os gaúchos.  

No centro da exposição estão os objetos que constroem a figura dos 

trabalhadores. As primeiras atividades realizadas em Toledo foram a derrubada da 

madeira, limpeza de terrenos, construção de casas e comércios e também a 

agricultura. Tais trabalhos são representados por: machados, enxada, carroça, 

sementes entre outros.  

O museu também retrata alguns espaços sociais: casa, clube, igreja e 

escola. O Museu reconstrói uma casa com objetos, em sua maioria, ligados ao 

período da colonização, e que foram doados por pioneiros. São representados: sala, 

cozinha e o quarto. Segundo Vitor Beal (2009), no início de Toledo as casas eram: 

 
 

(...) pífias e com muitas frestas, em forma de pequenos sobrados. 
Costumava-se deixar a cobertura com ângulos vem acentuados, com dois 
objetivos claros: o primeiro era o de obter espaço para que entre o teto e a 
cumeeira, sobrasse lugar para encaixar um sótão. Uma pequena janela no 
ponto certo, um assoalho de tábuas e a família aproveitava mais essa 
improvisada acomodação. (BEAL, 2009)  
 
 

A igreja católica se fez presente no início da colonização. O museu dedica 

um espaço a esta instituição, estão expostos: um confessionário, um quadro com as 

catedrais de Toledo e um sino.  Padre Antônio, “pioneiro de batina”, foi uma 

autoridade religiosa importante na região neste período de colonização. No dia 30 de 

julho de 1946, padre Antônio Patuí rezou a primeira missa em Toledo, e passou a 

residir nesta cidade. (SILVA; BRAGAGNOLO; MACIEL, 1988 p.76 e 77). “Nas 

pessoas, portanto, do Pe. Patuí e das irmãs vicentinas, do Incomar, a igreja se fez 

presente não só no desbravamento como na própria colonização de Toledo e de 

toda a microrregião.” (GRONDIN,2007, p. 78 e 79) 

 

PIERRE NORA E OS LUGARES DE MEMÓRIA 

 

Pierre Nora, um historiador francês, é conhecido pelo seu trabalho253 sobre a 

identidade francesa e memória e também como editor de livros de ciências 

                                                 
253 “É um dos historiadores mais conhecidos na França, sobretudo depois da organização de obras 
coletivas como Faire de 1’Histoire e, mais recentemente, Les lieia de mémoire. Sua produção 
historiográfica desenvolveu-se em paralelo à sua carreira de editor numa das mais conhecidas 
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humanas254. Em um artigo publicado em 1993, que é intitulado “Entre memória e 

história: a problemática dos lugares” Nora tem como temática central, apresentar o 

que é memória, e o que são os “lugares de memória”, um conceito cunhado por ele. 

Este artigo foi escrito após a publicação da obra Les lieux de mémoire contando com 

sete volumes, publicado entre 1984 e 1992. (GONCALVES, 2012) 

Nora (1993) afirma, que com o processo de “aceleração da história”, que é 

observado na pós modernidade, ocorreu uma mudança no campo da memória. Da 

Costa Torino (2013) entende a aceleração da história, partindo da ideia de Nora, 

“como um fenômeno contemporâneo, que ocorre pela velocidade da vida pós-

moderna, acentuada pelo avanço tecnológico e que afeta não somente a memória 

individual, como também a cultural.” (DA COSTA TORINO, 2013, p.5) As sociedades 

que existiam antes deste processo de aceleração da história, ou do “arrancar a 

história da memória”, viviam e reproduziam a memória: ela estava ligado a herança, 

aos costumes. Ele mostra que o processo de “aceleração da história”, fez surgir a: 

 
 

(...) distância entre a memória verdadeira, social, intocada, aquela cujas 
sociedades ditas primitivas, ou arcaicas, representaram o modelo e 
guardaram consigo o segredo - e a história que é o que nossas sociedades 
condenadas ao esquecimento fazem do passado, porque levadas pela 
mudança. Entre uma memória integrada, ditatorial e inconsciente de si 
mesma, organizadora e toda-poderosa, espontaneamente atualizadora, 
uma memória sem passado que reconduz eternamente a herança, 
conduzindo o antigamente dos ancestrais ao tempo indiferenciado dos 
heróis, das origens e do mito - e a nossa, que só é história, vestígio e trilha. 
Distância que só se aprofundou à medida em que os homens foram 
reconhecendo como seu um poder e mesmo um dever de mudança, 
sobretudo a partir dos tempos modernos. Distância que chega hoje num 
ponto convulsivo. (NORA, 1993, p.8) 
 
 

Nas sociedades pós-modernas, não vivendo mais sobre “o signo da 

memória”, surge a necessidade da criação de espaços para lembrar do passado: 

“Se habitássemos ainda nossa memória, não teríamos necessidade de lhes 

consagrar lugares. Não haveria lugares porque não haveria memória transportada 

pela história” (NORA, 1993, p.8). Ele cita o exemplo do povo judeus: tradição e ritual 

faziam parte do seu dia a dia, e com a sua abertura para o mundo moderno, impôs a 

necessidade de historiadores. 

                                                                                                                                                         
editoras francesas, a Gallimard, onde ele é o responsável pela publicação de grandes nomes das 
ciências humanas, como Michel Foucault, Georges Duby, Jacques Le Goff, Keith Thomas, Eric 
Hobsbawm, entre outros.” (BREFE, 1999, p.13) 
254 Fonte: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Nora> Acesso em: 01 de nov. 2017 
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Para Pierre Nora, o que é memória e o que é história? 

 
 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, 
ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 
todos os usos e manipulações, suceptível de longas latências e de 
repentinas revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e 
incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre 
atual, um elo vivido no eterno presente; a história, uma representação do 
passado. Porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes 
que a confortam; ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, 
globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as 
transferências, cenas, censura ou projeções. A história, porque operação 
intelectual e laicizante, demanda análise e discurso crítico. (...). (NORA, 
1993, p.9) 
 
 

Para Nora, porque é necessário a criação de “lugares de memória”? “A 

razão fundamental de ser de um lugar de memória é parar o tempo, é bloquear o 

trabalho do esquecimento, fixar um estado de coisas, imortalizar a morte, 

materializar o imaterial (...)”. Segundo Nora (1993), vivemos no “tempo dos lugares” 

porque não vivemos a memória e passamos a viver sobre uma história que é 

reconstituída. Para ele os lugares de memória são antes de tudo restos. Assim:  

O que secreta, veste, estabelece, constrói, decreta, mantém pelo artifício e 
pela vontade uma coletividade fundamentalmente envolvida em sua 
transformação e sua renovação. Valorizando, por natureza, mais o novo do 
que o antigo, mais o jovem do que o velho, mais o futuro do que o passado. 
Museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, aniversários, tratados, 
processos verbais, monumentos, santuários, associações. são os marcos 
testemunhas de uma outra era, das ilusões de eternidade. (...) (NORA, 
1993, p.13) 
 
 

Tudo o que chamamos de memória é na verdade história, a memória 

verdadeira, nas palavras de Nora, é “hoje abrigada no gesto e no hábito, nos ofícios 

onde se transmite os saberes do silêncio, nos saberes do corpo, as memórias de 

impregnação e os saberes reflexos” e uma outra memória transformada na 

passagem pela história, ela é: “voluntária e deliberada, vivida como um dever e não 

mais espontânea; psicológica, individual e subjetiva e não mais social, coletiva, 

globalizante” (NORA, 1993, p.14) 

Pierre Nora afirma que o que chamamos hoje de memória, é uma memória 

arquivistica, ou a “materialização da memória”, que começou com a escrita e hoje 

chegou aos meios digitais. É necessário arquivar, segundo ele porque:  
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Menos a memória é vivida do interior, mais ela tem necessidade de 
suportes exteriores e de referências tangíveis de uma existência que só vive 
através delas. Daí a obsessão pelo arquivo que marca o contemporâneo e 
que afeta, ao mesmo tempo, a preservação integral de todo o presente e a 
preservação integral de todo o passado. O sentimento de um 
desaparecimento rápido e definitivo combina-se à preocupação com exato 
significado do presente e com a incerteza do futuro para dar ao mais 
modesto dos vestígios. ao mais humilde testemunho a dignidade virtual do 
memorável. (NORA, 1993, p.15) 
 
 

Assim, os arquivos surgem com a necessidade de guardar memória. “É uma 

memória registradora, que delega ao arquivo o cuidado de se lembrar por ela e 

desacelera os sinais onde ela se deposita (NORA, 1993, p.15). Hoje impulsionados 

pelas tecnologias, podemos fotografar, gravar áudio ou vídeo, escrever, em qualquer 

lugar e em qualquer momento, produzindo assim, uma memória material. 

Registramos tudo, guardamos tudo, transformamos tudo em arquivo, e o chamamos 

de memória. 

O conceito de lugares de memória é um conceito amplo. Nora (1993) 

concebe os lugares de memória possuindo três aspectos simultaneamente, o: 

material, simbólico e funcional. Ele cita alguns exemplos, como: um arquivo que na 

imaginação possui aspectos simbólicos, um manual de antigos combatentes, mas é 

necessário possuir um ritual e até mesmo um minuto de silêncio, sendo um “recorte 

material de uma unidade temporal”.  

Este conceito foi apropriado pelo público fora da academia, além de ter se 

tornado verbete de dicionário. Nora, em uma entrevista afirma que o conceito foi 

difundido no outono de 1986 quando o proprietário do restaurante Fourquet – um 

dos restaurantes mais tradicionais de Paris -  utilizou o conceito para definir seu 

restaurante como um lugar de memória, um lugar que não poderia ser esquecido. 

(BREFE, 1999)  

 
 

Um lugar de memória, para mim, não poderia nunca ser reduzido a um 
objeto material, mas sim, ao contrário. A noção é feita para liberar a 
significação simbólica, memorial - portanto, abstrata - dos objetos que 
podem ser materiais, mas na maior parte das vezes não o são. Na verdade, 
existem somente lugares de memória imateriais, senão seria suficiente que 
falássemos de memoriais. (BREFE, 1999, p.30) 
 
 

Da Costa Torino (2013), resume os lugares de memória, tendo como base 

as ideias de Nora, como  
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lugares capazes de guardar lembranças e permitir o acesso a elas sempre 
que se fizer necessário ou conveniente; são lugares ou espaços em que a 
memória pode ser revivida ou recriada para a construção de uma memória 
coletiva capaz de identificar importantes grupos sociais que, por sua vez, 
podem contribuir também para uma identidade maior: a da nação.( p.) 

 
 
CONSIDERAÇÕES 

 

Neste artigo, tive por objetivo entender porque é necessário a criação de 

espaços de memória – como os museus – para a preservação da memória. Assim, a 

partir do conceito de Pierre Nora, pensei o Museu Histórico Willy Barth como um 

lugar de memória. Apesar deste conceito ter sido criado para englobar não apenas 

“coisas materiais”, mas também imateriais, que possuam características “material, 

simbólico e funcional”, foi muitas vezes entendido apenas como espaços físicos. 

O museu foi construído coletivamente, com o apoio da população, tendo 

como incentivo o poder público. Na pós-modernidade, a memória não é mais vivida, 

assim surge a necessidade de fazer com que o passado seja de alguma maneira 

lembrado. A memória hoje está ligada a grande quantidade materiais, ou tudo o que 

podemos arquivar, ele afirma que o imperativo de nossa época é: “arquive-se, 

arquive-se”. Assim, não conseguindo mais viver esta memória, é necessário dedicar 

lugares, ao qual Nora chama de “lugares de memória”.  

Competem a estes lugares reter tudo do passado, fazer com que ele não 

seja esquecido. Assim, de acordo com Nora (1993): 

 
 

O que nós chamamos de memória é, de fato, a constituição gigantesca e 
vertiginosa do estoque material daquilo que nos é impossível lembrar, 
repertório insondável daquilo que poderíamos ter necessidade de nos 
lembrar. (p.15) 
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TRABALHO DE CAMPO EM REGIÕES DE FRONTEIRA: UM RELATO A PARTIR 

DA EXPERIÊNCIA NA “PESQUISA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA NOS 

MUNICÍPIOS DE FRONTEIRA” – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/ENAFRON 

 
André Luiz Faisting255 

Sandra Cristiana Kleinschmitt256 
 

INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa sobre “Segurança Pública nos Municípios de Fronteira”, 

realizada em 2013, surgiu da lacuna de informações qualificadas sobre as dinâmicas 

de criminalidade locais e sobre as especificidades sociais, econômicas e culturais 

das regiões de fronteiras no Brasil. Até esta data existiam poucas pesquisas sobre 

esta temática na fronteira e menos ainda um diagnóstico homogêneo e unificado 

sobre a violência e a criminalidade na faixa de fronteira brasileira. 

Diante desta lacuna, e vislumbrando uma maior atuação nas fronteiras 

brasileiras com a intensificação do controle, da fiscalização e da prevenção de 

delitos transfronteiriços praticados nas regiões de fronteiras, o Ministério da Justiça, 

dentro do Programa Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras 

(ENAFRON), encomendou a pesquisa para diagnosticar a situação de segurança 

pública nesses municipios, para atender a essa demanda de um diagnóstico 

tecnicamente qualificado. 

A pesquisa foi coordenada pelo Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e 

Violência Urbana (NECVU) e pelo Grupo RETIS, ambos da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). Ao primeiro coube a realização de um diagnóstico 

socioeconômico e demográfico da faixa de fronteira relacionado à criminalidade e 

violência, e o segundo se dedicou ao diagnóstico da segurança pública por meio de 

levantamento quantitativo (survey para uma amostra de 178 municípios) e trabalho 

de campo qualitativo em 55 municípios. A escolha dos dois grupos de pesquisas foi 

motivada pelo fato de ambos serem reconhecidos por suas pesquisas na área de 

                                                 
255 Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e professor dos 

cursos de Graduação em Ciências Sociais e do Mestrado em Sociologia da Universidade Federal da 
Grande Dourados (UFGD). Email: andrefaisting@ufgd.edu.br. 

256 Doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e professora do 
curso de Ciências Sociais na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Toledo). 
Email: sandrakleinschmitt@hotmail.com. 
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fronteira (RETIS) e de violência (NECVU). Como ambos são da mesma universidade 

o diálogo e a cooperação seria facilitada pela proximidade, além de diminuir toda 

carga burocrática que um projeto dessa envergadura envolve. 

Apesar de o levantamento ter ocorrido ao longo de 2013, os relatórios finais 

só foram publicados no final de 2016, cujos resultados disponibilizaram uma 

quantidade substantiva de dados quantitativos e qualitativos sobre todos os 

municípios localizados nas regiões de fronteira do Brasil, o que tem permitido cruzar 

informações e contrastar perspectivas a partir de outras pesquisas.  

O diagnóstico cobriu os 588 municípios brasileiros da faixa de fronteira, que 

envolvem 11 Estados e mais de 17 mil quilômetros de extensão terrestre. Muitos 

Estados nacionais definem juridicamente uma Faixa de Fronteira por questão de 

segurança nacional. A lei que estabelece a Faixa de Fronteira brasileira foi alterada, 

pela última vez, em 1979, e delimitou a 150 km a partir do limite internacional, mas 

respeitando o recorte municipal (MACHADO, s/d). A Tabela 1 apresenta o panorama 

da faixa de fronteira em relação aos municípios, habitantes e de extensão. 

 
 

Tabela 1 – Panorama da Faixa de Fronteira 

 
QUANT. MUNICÍPIOS HABITANTES KM 

ARCO NORTE 71 municípios 1.970.387 hab. 10.368 km 

ARCO CENTRAL 99 municípios 2.269.651 hab. 3.859 km 

ARCO SUL 418 municípios 6.321.394 hab. 2.496 km 

TOTAL 588 municípios 10.561.432 hab. 16.723 km 
Fonte: (Adaptado de CMN, 2008). 

 
 
Os Arcos estão representados pelos seguintes Estados: Arco Norte: Amapá, 

Pará, Roraima, Amazonas e Acre; Central: Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso 

do Sul; e Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os arcos estão 

subdivididos conforme a Figura 1. 
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Figura 1 – Faixa de Fronteira: Arcos e Sub-regiões  

 
Fonte:(MI/SPR/PDFF, 2009). 
 
 

Para realizar esta pesquisa de âmbito nacional foi necessário estabelecer 

parcerias com pesquisadores das universidades localizadas nas regiões de fronteira. 

Assim, a equipe de pesquisadores da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE) ficou responsável pela coleta de dados nas fronteiras dos Estados do 

Paraná e de Santa Catarina, totalizando 48 municípios (32 no Paraná e 16 em Santa 

Catarina).257 No que se refere ao Estado de Mato Grosso do Sul, foram formadas 

                                                 
257 Os municípios cobertos pela equipe da UNIOESTE foram os seguintes: Paraná: Ampére, Assis 

Chateaubriand, Barracão, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Céu Azul, Entre Rios 
do Oeste, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaíra, Icaraíma, Itaipulândia, Lindoeste, Marechal 
Cândido Rondon, Maripá, Matelândia, Medianeira, Mercedes, Missal, Nova Santa Rosa, Palotina, 
Pato Bragado, Quatro Pontes, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio do 
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duas equipes, uma da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, cuja sede fica 

em Campo Grande, e outra da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), 

que tem sede na cidade de Dourados, no Sul do Estado. Para um total de 44 

municípios localizados na faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul, a equipe da 

UFGD ficou responsável pela pesquisa em 24 deles.258 Para a pesquisa qualitativa, 

além de Dourados que é a cidade-pólo da região, foram cobertos três municípios 

localizados na linha de fronteira, quais sejam: Paranhos, Sete Quedas e Mundo 

Novo.  

Diante do exposto, o objetivo dessa comunicação é relatar as práticas da 

pesquisa de campo nessas regiões, suas semelhanças, diferenças e peculiaridades, 

partindo das experiências vividas por dois membros pertencentes a cada uma 

dessas equipes: da UNIOESTE e da UFGD. Ambos os pesquisadores são os 

autores deste artigo. Dentre algumas percepções podemos destacar o contraste de 

realidades e dinâmicas fronteiriças, a desconfiança inicial dos moradores com as 

equipes de pesquisadores, as situações inesperadas e não planejadas, entre outras.   

 

ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

 

A pesquisa foi coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, 

por meio do Programa ENAFRON, vinculado ao Ministério da Justiça. A 

coordenação técnica ficou sob responsabilidade do NECVU e do Grupo RETIS. Por 

fim, várias universidades localizadas no Arco Norte, Arco Central e Arco Sul ficaram 

responsáveis pela execução da pesquisa de campo, sendo acompanhadas e 

supervisionadas por um grupo móvel de pesquisas do NECVU. O organograma a 

seguir apresenta a organização hierárquica da pesquisa. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                         
Sudoeste, São Miguel do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo, Umuarama e Vera Cruz do Oeste; Santa 
Catarina: Bandeirante; Belmonte; Chapecó; Concórdia; Dionísio Cerqueira; Guaraciaba; Itapiranga; 
Maravilha; Paraíso; Princesa; Santa Helena; São José do Cedro; São Lourenço do Oeste; São 
Miguel do Oeste; Tunápolis e Xanxerê. 

258 Os municípios cobertos pela equipe da UFGD foram os seguintes: Caarapó, Deodápolis, 

Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, 
Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Rio 
Brilhante, Sete Quedas, Tacurú, Taquarucú e Vicentina. 
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Figura 2 – Organograma organizacional da pesquisa 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2013). 

 
 
A pesquisa foi realizada em três níveis: 1) o diagnóstico cobriu os 588 

municípios brasileiros da faixa de fronteira e os levantamentos foram realizados com 

base em dados secundários – estatísticas oficiais; 2) com survey para uma amostra 

de 178 municípios; 3) com trabalho de campo qualitativo: etnografias, entrevistas 
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abertas, grupos focais em uma amostra de 55 municípios e produção de dados com 

base em fontes primárias (delegacias, batalhões, prisões, imprensa local, etc.). 

Dessa forma, antes da pesquisa de campo propriamente dita, as equipes 

foram responsáveis pelo levantamento de dados censitários, econômicos e 

geográficos dos municípios pesquisados. Quando os dados não estavam disponíveis 

nos sites oficiais dos municípios, um dos membros da equipe precisava se deslocar 

até os mesmos para levantar essas informações junto aos órgãos oficiais. Isso foi 

importante para fomentar as entrevistas e os grupos focais que seriam 

posteriormente realizados pelas completas.  

 

PREPARAÇÃO PARA A PESQUISA 

 

Antes de iniciar o trabalho de campo foi realizada uma reunião das equipes 

com as cúpulas de segurança pública dos Estados para apresentação oficial da 

pesquisa. Tal reunião contou com a presença do coordenador geral da pesquisa, 

Michel Misse. Os responsáveis pela área da justiça e da segurança pública foram 

convocados pelo Ministério da Justiça para conhecerem a pesquisa e os 

pesquisadores. As reuniões ocorrem nas sedes das Secretarias de Estado.  

No Estado do Mato Grosso do Sul a reunião teve momentos de tensão e 

desconfiança por parte da cúpula de segurança pública, sobretudo levantou-se a 

possibilidade de divulgação, por parte dos pesquisadores, de dados sigilosos. Daí os 

mesmo terem sido advertidos e obrigados a assinar termos de responsabilidade.  No 

Estado do Paraná a Polícia Militar ofereceu resistência no início da pesquisa, 

alegando que o acordo de cooperação para a pesquisa não havia sido repassado 

para os comandantes locais. Assim, apenas depois desse comunicado oficial a 

pesquisa iniciou. No Estado de Santa Catarina não houve imprevistos, uma vez que, 

pelo cronograma seguido, os levantamentos foram realizados posteriormente ao 

Estado do Paraná, ocasião em que as autoridades locais já estavam cientes. 

Quanto à formação das equipes, na UFGD foi constituída uma equipe com 

seis pesquisadores: três docentes, um mestrando e dois graduandos. Todos 

participaram de todas as atividades, mas cada um tinha pelo menos uma função 

específica. Na UNIOESTE também foi constituída uma equipe com seis integrantes: 

três docentes, um mestrando, um graduado e um técnico administrativo. Os 
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professores e o mestrando ficaram responsáveis por planejar e aplicar a pesquisa de 

campo. O graduando e o técnico-administrativo ficaram responsáveis pela parte 

administrativa e burocrática da pesquisa. 

Antes de iniciar a pesquisa de campo houve várias reuniões de estudo e 

planejamento entre os membros de cada equipe, além do estudo de diversos textos 

teóricos e metodológicos que foram disponibilizados pela coordenação geral, bem 

como o levantamento de textos e pesquisas levantadas pelas equipes sobre 

fronteiras e segurança pública.  

A equipe da UFGD fez visitas prévias nos municípios onde a pesquisa seria 

realizada. Ou seja, um ou dois dias antes da equipe se deslocar para o município, 

um dos membros da equipe se antecipava e viajava para o local com o objetivo de 

desenvolver observações, sentir o “clima” do município, realizar conversas informais 

com as pessoas comuns e identificar potenciais colaboradores para participar do 

grupo focal e para oferecer entrevistas em profundidade. Destaca-se que esse 

membro da equipe não podia aplicar os instrumentos formais da pesquisa, apenas 

registrar as observações e realizar conversas informais, já que essa tarefa deveria 

ser realizada por toda a equipe.  Com isso, garantia-se a participação de pelo menos 

dois membros da equipe em cada uma das atividades de pesquisa, garantindo que 

em nenhuma circunstância houvesse um único pesquisador. Na maioria das vezes, 

contudo, e equipe estava completa em todas as atividades de campo, seja na 

aplicação dos questionários, nas entrevistas ou nos grupos focais.  

A equipe da UNIOESTE não fez as visitas prévias nos municípios 

pesquisados, uma vez que alguns membros da equipe da pesquisa de campo já 

circulavam com frequência pelos municípios fronteiriços, portanto já os conhecia o 

suficiente para fomentar o trabalho coletivo da equipe. Desse modo, foram 

estabelecidas três fases para a pesquisa de campo: a) surveys com as autoridades 

policiais, com roteiro logístico nos municípios do Estado do Paraná para cada 

pesquisador; b) reunião de toda a equipe para realização do survey e a pesquisa 

qualitativa nos municípios do Estado de Santa Catarina; c) concentração nos 

municípios em que precisava fazer a pesquisa qualitativa, sendo que todos os 

pesquisadores de campo realizaram a pesquisa juntos e acompanhados pelo grupo 

móvel da pesquisa (supervisores). 
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PESQUISA QUANTITATIVA 

 

Os questionários quantitativos estavam compostos por questões fechadas e 

eram destinados às autoridades policiais civis e militares, policiais federais e 

rodoviários, corpo bombeiro, juízes e promotores, secretários municipais de 

segurança, conselhos tutelares, receita federal e guarda municipal.  

Os questionários continham questões referentes aos efetivos policiais, aos 

armamentos, aos veículos e a estrutura em geral. Questionava também sobre as 

percepções da criminalidade, com questões que continham escalas (jamais, 

raramente, ocasionalmente, frequentemente, muito frequentemente) e afirmações 

sobre a fronteira local (total desacordo, mais em desacordo, mais de acordo, 

totalmente de acordo). O intuito desse questionamento era entender a percepção 

das autoridades policiais sobre a fronteira em que atuavam. Durante a aplicação dos 

questionários avaliava-se a viabilidade ou não de realizar a entrevista aberta com a 

respectiva autoridade. 

 

PESQUISA QUALITATIVA 

 

A pesquisa qualitativa foi realizada com etnografias utilizando especialmente 

relatos pessoais e fotos, além de entrevistas semi-estruturadas e grupos focais. 

Nas entrevistas semi-estruturadas o objetivo era abordar a situação de 

segurança pública dos municípios a partir da percepção dos entrevistados 

(autoridades locais), sobre os conflitos mais importantes, a criminalidade local, 

atores sociais envolvidos, formas de atuação dos órgãos de segurança, relações 

com o país vizinho, fluxos de mercadorias e pessoas (legais e ilegais), composição 

da população do município, sua procedência, nacionalidade e origem. A dinâmica do 

trabalho de campo deveria guiar a escolha de informantes relevantes e indicar a 

necessidade de ampliação de entrevistados. Por fim, era exigida também a ficha de 

identificação dos entrevistados (perfil). 

Em relação aos grupos focais, seu objetivo era o de registrar a percepção de 

atores locais, destacando e priorizando a participação de lideranças comunitárias. 

Ou seja, se para a aplicação dos questionários com perguntas fechadas privilegiou-

se as autoridades de justiça, segurança e poder público, para os grupos focais a 
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prioridade deveria ser para as pessoas comuns, no sentido de captar suas 

percepções sobre a vida e o trabalho nas regiões de fronteiras, bem como suas 

percepções sobre crime, violência e segurança nessas regiões.  

A técnica do grupo focal permite captar essa percepção uma vez que não 

direciona o questionamento para um informante em especial, considerando sua área 

de atuação e sua especialidade, mas para as pessoas em geral que também 

vivencial as experiências de viver na fronteira. Assim, as equipes tinham a 

incumbência de selecionar para o grupo focal pessoas com disposição e com 

envolvimento comunitário e social de acordo com os objetivos da pesquisa, para 

debater as questões colocadas por um moderador. Além desse moderador, que era 

responsável por lançar as questões e estimular o debate entre os participantes, 

também era necessário a presença de um auxiliar da equipe para acompanhar a 

dinâmica do debate e auxiliar o moderador, bem como de um redator responsável 

pelo registrar escrito das manifestações.  

O número de participantes para o grupo focal poderia variar, mas sugeria-se 

um número entre cinco e oito. Daí a necessidade de planejamento com 

antecedência para não haver problemas. Os integrantes dos grupos focais eram 

estimulados a destacar casos significativos ocorridos no local, além de serem 

estimulados ao máximo a contarem casos com a maior quantidade de detalhes 

possível. Assim como ocorreu com as entrevistas, a atividade do grupo focal foi 

gravada em áudio e enviada à coordenação geral, que ficou responsável pela 

transcrição e análise do material.  

Por fim, um dos procedimentos exigidos pela coordenação geral foi a 

produção de um relatório circunstanciado por parte dos pesquisadores de campo, no 

intuído de registrar, também, suas próprias percepções sobre a pesquisa. Além 

disso, também foi exigido que as equipes sempre produzissem fotografias das 

instalações visitadas e das atividades de pesquisa realizadas, o que permitiu compor 

um imenso banco de dados com fotos de muitos municípios localizados em regiões 

de fronteira do Brasil.  

 

ALGUMAS DIFICULDADES E CURIOSIDADES DO CAMPO 
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Tanto a equipe da UNIOESTE quanto da UFGD executaram a pesquisa de 

campo em seis meses, de abril a setembro de 2013. Durante todo este período, 

utilizamos um caderno de campo para relatar nossas observações extra-

questionários. Nele fazíamos os relatos do campo, relatando o que nos chamava a 

atenção, os fatos inusitados e o desenrolar da pesquisa. Sempre fazíamos isso ao 

final do dia para não perdermos a memória dos fatos. Frisou-se também a 

necessidade de utilização de uma linguagem comum e transparente por parte dos 

membros das equipes para que as distorções fossem mínimas. 

Dentre as várias situações vivenciadas pelas equipes, uma recorrente no 

caso da equipe da UFGD era a nítida desconfiança inicial por parte dos moradores e 

dos profissionais entrevistados. Ou seja, até que obtivéssemos sucesso em explicar 

os objetivos da pesquisa, e convencer os participantes a contribuírem com a mesma, 

levava-se um bom tempo. Essa dificuldade era de natureza distinta entre moradores 

e profissionais.  

Com relação aos primeiros, a desconfiança era no sentido de acreditarem 

que éramos representantes de autoridades cujo objetivo era o de identificar e punir 

pessoas. Como estávamos sempre identificados com crachás do Ministério da 

Justiça, não raramente éramos identificados como agentes do Estado, com todo o 

simbolismo do poder coercitivo que este carrega. No caso das autoridades 

profissionais, por outro lado, inicialmente éramos identificados como um grupo de 

pesquisadores que desejavam apenas interferir numa área que não conhecíamos, 

correndo o risco, portanto, de produzir impressões e interpretações que não 

estariam de acordo com o pensamento das autoridades e/ou das instituições que 

elas representavam.  

Em ambos os casos, contudo, nosso esforço para conseguir as 

colaborações (ainda que estivéssemos autorizados e credenciados para isso) era 

argumentar que o objetivo da pesquisa era produzir o diagnóstico para, a partir dele, 

melhor direcionar os recursos necessários na área de segurança pública nas 

fronteiras brasileiras. Esse era, de fato, um dos objetivos da pesquisa, e quando 

conseguíamos convencer nossos interlocutores do mesmo, a pesquisa fluía com 

mais facilidade.  

Na equipe da UNIOESTE, ao realizar o grupo focal, um dos moradores do 

município de Pato Bragado indagou se poderiam contar tudo que o sabiam e se isso 
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não poderia prejudicá-los. O morador tinha medo que ao relatar o cotidiano local 

poderiam ser considerados delatores e sofrerem represálias locais. Outra situação 

vivenciada pela equipe da UNIOESTE coincide com a da equipe da UFGD, relatada 

acima. No mesmo grupo focal realizado em Pato Bragado, uma das participantes 

argumentou o seguinte: “Podem confessar que vocês são da Polícia Federal! O que 

vocês estão fazendo é bem típico da Polícia. Volta e meia aparece uns mendigos 

aqui, mal vestidos, mas a mão deles está um espetáculo de cuidada. Isso é tudo 

gente da polícia que está fazendo investigação e se disfarça!”.  

Dentre as várias situações vivenciadas na pesquisa de campo, a equipe da 

UNIOESTE sentiu nitidamente o contraste da dinâmica fronteiriça ao transitar na 

fronteira com o Paraguai e com a Argentina. Isso ocorreu porque os pesquisadores 

são residentes da fronteira com o Paraguai, mais especificamente moradores da 

cidade de Toledo, Paraná. Esta cidade e região sentem a dinâmica intensa de fluxo 

e circulação de mercadorias ilícitas e vivencia a vinculação diária de notícias sobre 

mortes violetas na mídia. A equipe se surpreendeu com o contraste entre as 

fronteiras, pois a fronteira com a Argentina possui baixos índices de criminalidade 

violenta e a dinâmica da circulação de mercadorias se refere mais a mercadorias 

lícitas do que ilícitas, apesar de ilegais. 

Por exemplo, nos municípios do Paraná próximos ao Paraguai, os relatos 

sobre a entrada de cigarros, pneus, armas e drogas provenientes do Paraguai era 

unanimidade entre os entrevistados. Por outro lado, na fronteira com a Argentina, os 

relatos sobre a entrada de mercadorias estavam relacionados à apreensão de 

cargas de cebola, alpiste e lança perfume. As justificativas para a dinâmica da 

fronteira com a Argentina ser mais “tranquila” estava relacionada ao fato de o lado 

argentino ter a “Amazônia argentina”, na região nordeste daquele país. No 

entendimento da equipe da UNIOESTE, esse fato reflete e diz muito sobre a 

dinâmica dessa fronteira, pois muitos entrevistados comentaram que os crimes mais 

frequentes estavam relacionados ao furto de botijão de gás e casos de abigeato, 

além dos casos já relatados de descaminho de cebola e de alpiste. 

No caso da equipe da UFGD, registra-se ainda três curiosidades e/ou 

situações vivenciadas que merecem destaque. A primeira foi a decisão da equipe de 

realizar um grupo focal na aldeia indígena de Dourados, considerando a 

especificidade dos povos indígenas nessa região de fronteira. A experiência foi 
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marcante uma vez que podemos compreender como, em regra, os povos indígenas 

são desconsiderados em termos de suas especificidades quando se discute 

segurança pública em regiões de fronteiras. A segunda observação remete ao fato 

de que num dos grupos focais, realizado em um dos municípios da linha de fronteira, 

notamos a presença de uma pessoa que, imaginávamos, tinha interesse em 

participar da atividade. Mas com o passar do tempo fomos percebendo que sua 

postura não era a de alguém que queira participar, mas apenas observar o que 

estávamos fazendo, ou seja, em nossa avaliação uma forma de intimidação. 

Finalmente, registramos uma situação inusitada uma vez que envolve um dos 

interlocutores que mais contribuiu com a pesquisa. Trata-se de um delegado de 

polícia de um dos municípios que, alguns meses após a realização da pesquisa de 

campo foi preso acusado de envolvimento com o tráfico na região.  

Finalmente, destacamos uma situação de hostilidade vivenciada pela equipe 

da UNIOESTE no município de Guaíra, ocasião em que estava ocorrendo um 

movimento em defesa da demarcação das terras indígenas. Alguns de nossos 

entrevistados acreditavam, inicialmente, que o interesse da pesquisa era apoiar a 

demarcação das terras, o que suscitou certa hostilidade direcionada a uma das 

integrantes da equipe em função de suas características físicas, que foram 

associadas aos povos indígenas. Ao final do grupo focal e ao perceber que se 

tratava de uma pesquisa sobre segurança pública nas fronteiras, uma das 

entrevistadas relatou sobre os acontecimentos na cidade, de forma indignada, e 

disse apontando para uma das integrantes da equipe: “Por exemplo, essa daí, com 

cara de índia, pode tranquilamente se declarar indígena e reivindicar as nossas 

terras aqui!”. Embora o clima tenha ficado tenso nesse momento, pela indignação 

compreensível por parte dos demais membros da equipe, ressalta-se a postura 

serena da pesquisadora ofendida, que preferiu manter-se numa posição passiva e 

evitar o conflito. Com isso, se encerrou a conversa e a equipe se despediu dos 

membros do grupo focal daquele município. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ressalta-se, em termos de uma balanço final das experiências relatadas, 

que para ambos pesquisadores que assinam esse artigo se tratou de uma 
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experiência gratificante e muito exitosa, não apenas pela importância do tema e da 

possibilidade de levantamento de dados e informações relevantes, mas também 

pela possibilidade de ampliar o conhecimento de um campo específico ainda pouco 

explorado nas pesquisas sobre violência e segurança pública que é a fronteira, bem 

como pela possibilidade de lidar e combinar diferentes metodologias de pesquisa e 

com o desafios que é o trabalho em equipe. 

Ressalta-se, nesse sentido, que apesar de todo o material ter sido enviado 

para a coordenação geral para organização, sistematização e análise, com vistas à 

produção de relatório com os resultados de todas as pesquisas, aos pesquisadores 

e pesquisadoras sempre foi permitido também fazer uso desse material levantado 

para fomentar suas próprias pesquisas. No caso do pesquisador da UFGD, por 

exemplo, a partir da experiência nesse diagnóstico nacional pudemos propor e 

desenvolver outra pesquisa voltada exclusivamente para a região da Grande 

Dourados, na qual aprofundamos o levantamento de dados qualitativos nos 

municípios dessa região que não foram cobertos pela pesquisa qualitativa do 

diagnóstico nacional.259 

No caso da pesquisadora da equipe da UNIOESTE e também autora deste 

artigo, registra-se que a mesma estava desenvolvendo sua tese de doutorado em 

Sociologia na UFRGS. Assim, sua participação na pesquisa nacional, ao possibilitar 

o trânsito em fronteiras com dinâmicas distintas, permitiu o melhor desenvolvimento 

da tese260 e de questões antes não compreendidas sobre as mudanças que os 

municípios do Paraná tinham sofrido em relação ao comportamento das taxas de 

mortes violentas. 

 Por fim, destacamos a importância de relatos de pesquisa como esse cuja 

finalidade vai além da apresentação dos resultados da pesquisa. Esses, aliás, estão 

bem registrados nos vários relatórios já publicados pelo Ministério da Justiça e que 

                                                 
259 Projeto “Violência na Fronteira: representações sociais e políticas públicas na região da Grande 

Dourados, MS”, (CNPq - Edital 043/2013). Além Dourados foram pesquisados os municípios de 
Caarapó,  Deodápolis,  Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Maracaju, Rio 
Brilhante e Vicentina. A pesquisa se desenvolveu por meio de entrevistas em profundidade com 
profissionais da área de justiça, segurança, educação, saúde e representantes de movimentos 
sociais. Nela não foi realizado o levantamento das representações da violência por meio da 
imprensa local, sendo esse um dos objetivos de uma pesquisa que estamos desenvolvendo 
atualmente.  

260 KLEINSCHMITT, Sandra Cristiana. As mortes violentas na Tríplice Fronteira: números, 
representações e controle social: estudo comparativo entre Brasil, Paraguai e Argentina. 2016. 236f. 
Tese (Doutorado em Sociologia). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caarap%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deod%C3%A1polis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Douradina
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3ria_de_Dourados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maracaju
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Brilhante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Brilhante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vicentina
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tem servido de base para inúmeras outras pesquisas. A importância do relato, 

portanto, vai no sentido de apresentar os detalhes e as nuances do trabalho de 

campo que geralmente não aparecem nos relatórios oficiais, mas que representam 

de forma substancial a experiência vivida pelos pesquisadores em suas atividades.  
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A INTEGRAÇÃO NAS CIDADES-GÊMEAS DA FRONTEIRA BRASIL-BOLÍVIA:  

ELEMENTOS DE COOPERAÇÃO E CONFLITO 

 

Vicente Giaccaglini Ferraro Jr.261 
 

INTRODUÇÃO 

 

A fronteira Brasil-Bolívia apresenta importante campo de pesquisa social, 

econômica, política e cultural, principalmente no que concerne a processos de 

integração espontâneos. Longe dos grandes núcleos urbanos, a região foi por muito 

tempo marginalizada pelos respectivos Estados Nacionais, o que fez da integração 

não apenas uma vontade, mas acima de tudo uma necessidade. O ciclo da 

borracha, a disputa pelo Acre e o advento de grandes projetos infraestruturais, como 

a construção das estradas de ferro Madeira-Mamoré e Bauru-Corumbá, estão entre 

os principais fatos históricos que permearam os antagonismos da dicotomia conflito-

cooperação. Somente com os recentes projetos de integração sul-americana é que a 

fronteira ganhou maior atenção dos Estados, adquirindo um papel central em certas 

questões políticas e econômicas, além do combate ao crime organizado. 

O presente artigo tem por objetivo apresentar os principais elementos de 

cooperação e conflito que condicionam o processo de integração na região, com 

destaque especial aos diferentes atores locais beneficiados e prejudicados pela 

condição de fronteira. Para tanto, foram delineadas três áreas principais: 

antecedentes históricos, interações socioculturais e interações comerciais. O 

trabalho262 contou com a realização de pesquisas de campo e entrevistas nas três 

principais cidades-gêmeas da fronteira Brasil-Bolívia, especificamente em Corumbá-

Ladário (Mato Grosso do Sul) / Puerto Quijarro-Puerto Suárez (Santa Cruz), 

Guajará-Mirim (Rondônia) / Guayaramerín (Beni) e Brasileia-Epitaciolândia (Acre) / 

Cobija (Pando)263. 

Constatou-se que a dicotomia conflito-cooperação não está 

necessariamente vinculada às relações bilaterais entre as nações, mas sim às 

                                                 
261

 Vicente Giaccaglini Ferraro Jr. é graduado em Relações Internacionais pela PUC-SP, mestre em Ciência 

Política pela Higher School of Economics de Moscou e doutorando em Ciência Política pela USP. Atua nas áreas 

de relações políticas em regiões de fronteira e política russa. Contato: vgferraro.jr@hotmail.com. 
262

 Pesquisa financiada em parte com recursos da ALBA Cultural. 
263

 Respectivamente, formam conglomerados transnacionais de 167 mil, 93 mil e 97 mil habitantes. 
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oportunidades e desigualdades que os limites territoriais propiciam às relações entre 

os atores locais. Espera-se que os resultados da pesquisa possam contribuir para 

uma compreensão multidisciplinar das relações entre brasileiros e bolivianos nessa 

fronteira, além de subsidiar futuros trabalhos sobre a região.   

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

A formação dos limites Brasil-Bolívia, bem como o povoamento das regiões 

fronteiriças, respaldou-se em um longo processo de exploração colonial, 

negociações diplomáticas, dissuasão, fluxos migratórios e intercâmbios comerciais 

diretamente vinculados à dinâmica do mercado internacional.  

Na primeira metade do século XIX, os limites entre as nações recém-

independentes eram pouco precisos, apoiando-se em documentos coloniais, como 

os Tratados de Madri (1750) e o de Santo Idelfonso (1777). Não havia consenso 

sobre a delimitação e demarcação de diversos trechos fronteiriços. A relutância em 

reconhecer determinados dispositivos coloniais, somada ao princípio do uti 

possidetis (usucapião), à inabilidade de governantes bolivianos e à concentração da 

população boliviana na região andina, permitiu à diplomacia brasileira consolidar 

parte considerável dos limites pleiteados, em específico no Tratado de 1867 (GOES 

FILHO, 1999). De acordo com Bruslé (2012) as margens orientais da Audiência de 

Charcas (Bolívia) sempre foram de pouco interesse para a sociedade colonial 

espanhola, cuja matriz econômica se concentrava na extração de prata na região 

ocidental. Por sua vez, a metrópole portuguesa deu maior atenção aos confins da 

colônia264, promovendo a instalação de fortes e acampamentos militares que 

futuramente possibilitaram a defesa do uti possidetis. 

Na segunda metade do século XIX o porto de Corumbá se tornou um 

importante canal de comunicação e escoamento comercial entre o interior (sul-

)mato-grossense e outras partes do Brasil – o Porto Geral era considerado o 

segundo maior fluvial do país. A cidade foi ocupada durante a Guerra do Paraguai 

(1864-1870) e, logo após o fim das hostilidades, recebeu imigrantes paraguaios e de 

outras nacionalidades, o que se reflete no seu atual sincretismo cultural. Do outro 

“lado”, os pequenos povoados de Puerto Suárez e Puerto Quijarro se tornaram um 

                                                 
264

 Dentre os principais, os fortes Coimbra, em Corumbá-MS, e Príncipe da Beira, em Costa Marques-RO. 



  

  

 II COLÓQUIO INTERNACIONAL DINÂMICAS DE FRONTEIRAS 

470 

 

canal promissor de acesso ao Atlântico para a Bolívia. Desde os princípios, o Brasil 

mostrou maior preocupação com a ocupação das fronteiras, tanto civil quanto militar. 

A construção de quartéis e as estratégias para levar infraestrutura aos limites 

longínquos, como a Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso 

ao Amazonas, comandada pelo Marechal Cândido Rondon no início do século XX, 

reforçaram o ideal de proteção e integração do espaço nacional265. Vale mencionar 

que no período militar até a Constituição brasileira de 1988, “a Faixa de Fronteira 

esteve sob administração direta da Secretaria Geral do Conselho de Segurança 

Nacional (SG-CSN), cujo secretário era também o chefe da Casa Militar da 

República” (STEIMAN, 2002, p. 108). 

As maiores querelas fronteiriças se deram com a questão do Acre, em 1903. 

Na corrida pelo ouro verde, o látex, milhares de nordestinos migraram para a região 

amazônica, adentrando territórios bolivianos – prova do reconhecimento da 

soberania boliviana no Acre era a existência de um consulado brasileiro em Puerto 

Alonso (GOES FILHO, 1999). A população brasileira, numericamente superior à 

boliviana, liderada pelo gaúcho Plácido de Castro, deu início a uma sublevação 

contra o domínio boliviano. O contencioso, que quase levou a um conflito direto 

entre os países, foi resolvido diplomaticamente, com destaque à participação do 

Barão do Rio Branco. Em uma combinação de intransigência (ameaça bélica) e 

concessão, o chanceler logrou, no Tratado de Petrópolis (1903), o consentimento da 

Bolívia quanto à anexação da região, compensando-a com a cessão de pequenos 

territórios, pagamento de dois milhões de libras esterlinas e a construção da Estrada 

de Ferro Madeira-Mamoré. Durante a febre da borracha foi notável o crescimento do 

povoado boliviano de Puerto Bahía, renomeado Cobija266 em 1908 – imigrantes de 

diversos países se dirigiram à região, movimentando ainda mais a economia. Hoje 

Cobija, capital do departamento de Pando, é uma das maiores cidades da Amazônia 

boliviana. 

A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) foi idealizada para um local 

estratégico, próximo ao povoado boliviano de Guayaramerín (do guarani, “pequena 

                                                 
265

 Em Corumbá, a presença de zonas militares e órgãos de controle próximos ao limite fronteiriço são até hoje 

um verdadeiro obstáculo à conurbação com Puerto Quijarro (COSTA, 2015). 
266

 É interessante observar a toponímia histórica da fronteira norte: Cobija é o nome da cidade portuária 

boliviana anexada pelo Chile em 1879. O departamento de Pando foi nomeado em homenagem ao General 

Pando, presidente da Bolívia na época da questão acreana. Do lado brasileiro, a capital acreana foi nomeada em 

referência ao Barão do Rio Branco, enquanto o estado de Rondônia em homenagem ao Marechal Rondon. 
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cachoeira”), que se formou como porto de paragem obrigatória tendo em vista as 

cachoeiras que impediam a navegação adiante no rio Mamoré. Interligando o rio 

Mamoré ao Madeira, afluente do rio Amazonas, a EFMM se tornou uma importante 

alternativa para escoar o látex boliviano e brasileiro para os grandes mercados 

consumidores. Concluída em 1912, a obra, que vitimou milhares de trabalhadores 

pela febre amarela e outras doenças tropicais, deu impulso ao crescimento do 

povoado brasileiro de Guajará-Mirim (Rondônia). No entanto, o fim do ciclo da 

borracha, com o advento dos seringais no sudeste asiático, levou ao arrefecimento 

econômico das povoações amazônicas fronteiriças e ao sucateamento da ferrovia. 

Outro grande projeto infraestrutural de dimensão estratégica foi a construção 

da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Iniciada em 1905, a ferrovia interligou o 

interior paulista a Campo Grande em 1914, e a Corumbá em 1952, possibilitando a 

conexão com a malha boliviana – em específico, o trajeto entre Puerto Quijarro a 

Santa Cruz de la Sierra, uma das maiores cidades bolivianas. Após o auge nas 

décadas de 1960-1980, o chamado “trem do Pantanal” entrou em crise na década 

de 1990 e foi desativado para passageiros. Apenas o lado boliviano permanece 

ativo. 

A fronteira teve novo impulso socioeconômico a partir dos anos 1980-90, 

principalmente em decorrência dos intensos fluxos comerciais, incentivados pela 

entrada de produtos chineses nos portos chilenos de Iquique e Arica, pelo tráfico de 

drogas coordenado em escala global e pelas melhorias na infraestrutura, como a 

conclusão da estrada que liga La Paz a Cobija. O lado boliviano passou por rápido 

crescimento populacional, vinculado às correntes migratórias de todas os cantos do 

país, garantindo as bases para uma maior presença do Estado (BRUSLÉ, 2012). A 

aproximação ideológica entre governantes brasileiros e bolivianos a partir dos anos 

2000, manifestada em projetos multilaterais de integração sul-americana, conferiram 

novo alento às fronteiras, que passaram da marginalização ao centro de um 

importante corredor transoceânico. 

 

INTERAÇÕES SOCIOCULTURAIS 

 

As interações socioculturais na fronteira refletem tanto a histórica ausência 

do Estado boliviano na região, o que tornou os povoados bolivianos mais 
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dependentes do Brasil na área econômica e nos serviços públicos, quanto a força do 

soft-power brasileiro, manifestada na maior difusão do português e de canais 

midiáticos. Tais desigualdades e assimetrias socioeconômicas contribuíram para a 

consolidação de relações de prestígio e estigma, sendo o preconceito contra 

bolivianos um fenômeno recorrente. 

Menos de 20% dos brasileiros entrevistados267 nas cidades-gêmeas 

relataram assistir aos canais de televisão da Bolívia, enquanto dentre os bolivianos o 

percentual de telespectadores de canais brasileiros ultrapassou a marca de 90%. 

Até meados da década de 1980, a maioria dos canais bolivianos não tinha cobertura 

na região, o que facilitou a penetração da cultura brasileira, principalmente das 

novelas da Rede Globo e músicas populares. A cognição do português é maior do 

lado boliviano do que o inverso em relação ao espanhol, ainda que o domínio da 

língua varie de pessoa para pessoa. A variante do espanhol falada em Cobija 

contém muitos elementos do português, mesmo dentre aqueles que não praticam a 

língua ou têm pouco contato com brasileiros (LIPSKI, 2007). Os canais midiáticos 

não são a única justificativa para o predomínio do português: a maior frequência de 

bolivianos nas escolas do Brasil, bem como a dependência do comércio local em 

relação aos turistas brasileiros, exercem influência significativa no fenômeno. Falar 

português pode ser uma importante vantagem comparativa na procura por trabalho e 

clientela.  

Nas últimas décadas, o grande fluxo de migrantes do Altiplano boliviano, que 

atuam nas redes do comércio informal, e a maior presença do Estado na fronteira, 

inclusive com a promoção de programas de infraestrutura e “descolonização” 

cultural, contribuíram para a “bolivianização” da fronteira (BRUSLÉ, 2012). Línguas 

indígenas como o quechua e o aymara ganharam maior difusão no cotidiano 

fronteiriço. Apenas 59% dos brasileiros e 63% dos bolivianos entrevistados 

afirmaram que a integração aumentou nos últimos anos. Muitos sustentam que 

antes ela era mais interpessoal e agora se tornou formal, com maior afirmação 

estatal – na tipologia de Tito Machado de Oliveira (2005), um indicador de 

transformação da fronteira como “território perigoso”, de alta integração funcional e 

baixa formal, para “território vivo”, com alto nível de funcionalidade e formalidade. 

                                                 
267

 Ao todo foram entrevistados 80 bolivianos e brasileiros dentre representantes do poder público, médicos, 

professores, estudantes, policiais, cônsules e comerciantes, distribuídos nas três cidades-gêmeas analisadas. 
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Os intensos fluxos migratórios fizeram com que a fronteira boliviana 

reproduzisse a histórica cisão sociocultural pela qual o país passa desde o período 

colonial: a divisão entre as etnias do Altiplano, parte ocidental e montanhosa, e 

cambas, da parte oriental e baixa, incluindo os três departamentos que fazem 

fronteira com o Brasil. As diferenças e choques entre as cosmovisões e 

idiossincrasias desses dois macrogrupos é notada até mesmo pelos brasileiros 

fronteiriços, segundo os quais os cambas são mais “abertos” e “integrados” ao 

Brasil, enquanto que os migrantes do Altiplano, também chamados de collas, são 

mais “fechados” e mantêm hábitos tradicionais indígenas – o preconceito contra 

collas é um fenômeno recorrente na própria Bolívia. Um conflito entre cambas, 

opositores a Evo Morales e defensores de maior autonomia frente ao Estado central, 

e camponeses indígenas, adeptos do centralismo e das reformas em curso, 

culminou em um massacre na região de Porvenir em 2008, próximo a Cobija. O 

episódio terminou com a prisão do governador Leopoldo Fernandez e outras 

autoridades de Pando – muitos membros da elite local se refugiaram em Brasileia 

temendo represálias268.  

Dentre as maiores diferenças culturais entre os dois lados da fronteira, 

apontadas por brasileiros, está o alto grau de conservadorismo, civismo e apego às 

tradições. Segundo os entrevistados, costumes, roupas típicas e danças folclóricas 

são mais preservadas na Bolívia do que no Brasil, feriados cívicos, como o Dia da 

Independência, são mais comemorados e a relação entre pais, alunos e professores 

é mais formal e respeitosa. Por sua vez, bolivianos apontaram diferenças nas 

línguas e na alimentação, como o arroz e feijão no Brasil, e o hábito de tomar sopa 

de entrada na Bolívia. Vale ressaltar que a culinária boliviana ganhou significativa 

adesão na fronteira brasileira: as tradicionais saltenhas, o “pique a lo macho” e a 

chicha podem ser encontradas em diversos estabelecimentos e festividades. Em 

Corumbá, além das iguarias bolivianas, é marcante também a presença da culinária 

paraguaia, com as chipas, a sopa paraguaia e o tereré. Na cidade é possível 

observar práticas religiosas bolivianas e paraguaias adotadas inclusive por 

brasileiros sem vínculos com esses países, como o culto a Nossa Senhora de 
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 A oposição ao governo central em Pando foi reduzida com a redistribuição de recursos orçamentários aos 

governos departamentais, provenientes da nacionalização do gás em 2006, e com incentivos a fluxos migratórios 

de departamentos pró-Evo para a região (MACHADO;  RIBEIRO; MONTEIRO, 2014). 
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Urukupinha, Cotoca, Copacabana e Caacupé – bandeiras da Bolívia e do Brasil 

foram vistas lado a lado durante as procissões de Nossa Senhora de Urukupinha. 

A integração cultural se revela também nos fluxos de lazer: brasileiros vão a 

danceterias de Guayaramerín e Cobija, enquanto bolivianos frequentam as áreas 

centrais das cidades brasileiras, principalmente as praças de Corumbá nos finais de 

semana. Nas datas cívicas, escolas de ambos os lados desfilam juntas. Em Guajará-

Mirim, o dia da independência da Bolívia é feriado municipal (Dia da Bolívia) e, 

reciprocamente, o da independência do Brasil é feriado em Guayaramerín. A 

integração está presente também nos nomes: a escola “Simon Bolívar”, no lado 

brasileiro, e a “Brasil”, no lado boliviano. Recentemente, uma antiga tradição foi 

recuperada em Cobija: a copa de futebol BOLPEBRA, envolvendo times locais da 

Bolívia, Peru e Brasil (Acre). Os vínculos familiares são elementos de união entre as 

duas nações, contudo, os intensos fluxos migratórios mencionados têm contribuído 

para a diminuição desses laços históricos. Segundo Bruslé (2012, p. 62), o aumento 

da população de Cobija de 40 mil para 80 mil habitantes entre 1992, ano do 

construção da estrada que a interliga ao centro do país, e 2010, levou ao 

“fechamento” da fronteira – o intercâmbio cultural não acompanhou o ritmo dos 

fluxos comerciais. O êxodo rural e a rápida urbanização nos municípios bolivianos 

reconfiguraram as relações sociais fronteiriças.  

Outra diferença significativa apontada pela população dos dois lados é o 

maior respeito às leis e a maior presença de órgãos de controle estatal no Brasil. 

Trabalho infantil, motociclistas sem capacete, vigilância sanitária precária, leis pouco 

claras, corrupção de policiais e guardas de trânsito, bem como o alto nível de 

informalidade trabalhista, são fenômenos comuns na Bolívia relatados por 

brasileiros. A economia das fronteiras bolivianas é muito dependente do comércio 

informal, vulnerável às oscilações do câmbio dólar-real e do consequente fluxo de 

turistas brasileiros, o que dificulta a difusão de direitos sociais, trabalhistas e 

previdenciários269. Já a economia fronteiriça brasileira, com grande presença da 

agropecuária, serviços e comércio de gêneros alimentícios, apresenta maior nível de 

formalização e cobertura pelo Estado de bem-estar social.  
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 A população economicamente ativa que se dedica ao comércio nas cidades de fronteira supera 

significativamente a média boliviana (BRUSLÉ, 2012). 
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No lado boliviano é notável o elevado nível de organização da sociedade 

civil em grupos de interesse, como sindicatos, associações, “juntas vecinales”, 

comitês cívicos, comitês de bairros, dentre outros. A pressão realizada por esses 

atores sobre o governo regional e nacional abrange desde paralisações e greves 

gerais até a interrupção do trânsito fronteiriço – recentemente, em janeiro de 2018, o 

tráfego fronteiriço em Puerto Quijarro e Guayaramerín foi interrompido em protesto 

às mudanças no Código Penal promovidas pelo governo Evo Morales. Bolivianos 

que residem no Brasil fundaram importantes associações para reivindicar seus 

direitos junto às autoridades locais e auxiliar os seus conterrâneos com trâmites 

migratórios e jurídicos, como a Associação de Bolivianos Residentes em Guajará-

Mirim e o Centro Boliviano-Brasileiro de Corumbá, que, inclusive, abrigou uma mesa 

de votação nas eleições bolivianas de 2014270. Suporte semelhante é prestado pela 

Pastoral do Migrante271: em regiões como o Acre, tem contribuído não apenas para 

o acolhimento de bolivianos, mas também de haitianos ingressantes no Brasil por 

Brasileia. Nas três cidades-gêmeas há representações consulares brasileiras e 

bolivianas que facilitam a realização de trâmites migratórios e processuais. Costa 

(2015) denomina essas instituições mediadoras de ethnic brokers, de importância 

estratégica para a sobrevivência e proteção social das minorias, lembrando que 

muitos bolivianos residentes no Brasil são invisíveis aos políticos locais por não 

terem direito a voto. Graças à Lei da Anistia de 2009, milhares de residentes 

puderam regularizar a situação migratória no Brasil e com isso obter maior 

segurança no acesso a direitos e estabilidade social. 

No que se refere às relações de prestígio e estigma, cabe ressaltar que 

situações de preconceito foram relatadas dos dois lados da fronteira. Brasileiros 

mencionaram a rudez de lojistas bolivianos no atendimento e os empecilhos 

migratórios e comerciais que as autoridades bolivianas impõem aos estrangeiros. A 

partir de 2007, centenas de famílias brasileiras (“brasivianos”) residentes na zona 

rural fronteiriça boliviana passaram a ser realocadas em assentamentos do INCRA 

no Acre em cumprimento à legislação boliviana quanto à posse de terras por 
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 Corumbá tem 170 eleitores bolivianos aptos a votar no Brasil. Campo Grande News, Campo Grande, 12 

out. 2014. Disponível em: https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/corumba-tem-170-eleitores-

bolivianos-aptos-a-votar-no-brasil. Acesso em: 29.01.2018. 
271

 Steiman (2002) destaca a atuação da Igreja Católica e de organizações não-governamentais, como o Rotary 

Club de Rondônia, no processo de cooperação transfronteiriça. 

https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/corumba-tem-170-eleitores-bolivianos-aptos-a-votar-no-brasil
https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/corumba-tem-170-eleitores-bolivianos-aptos-a-votar-no-brasil
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estrangeiros em uma faixa de 50 km a partir do limite fronteiriço272. A crescente 

presença do Estado boliviano nas fronteiras responde ao histórico anseio por maior 

defesa da soberania nacional, tendo em vista que o país perdeu território para todos 

os vizinhos. Os bolivianos questionados não manifestaram ressentimentos quanto à 

perda de territórios para o Brasil, nem mesmo em Cobija, mas sim quanto aos 

equívocos diplomáticos das autoridades do país e da perda do acesso ao mar para o 

Chile. Também se queixaram de que o Brasil até hoje não cumpriu certos acordos, 

como a construção da ponte sobre o rio Mamoré em Guajará-Mirim / Guayaramerín.  

Parte dos entrevistados na Bolívia reportou preconceitos e maus-tratos por 

parte de autoridades migratórias brasileiras, e alegou que bolivianos são tratados 

como “cidadãos de segunda classe”. Em algumas escolas brasileiras visitadas foi 

constatada a ocorrência de bullying étnico, principalmente em Corumbá. Segundo 

professores, para os próprios alunos bolivianos a palavra “boliviano” adquiriu 

conotação negativa: “querem ser brasileiros”. Além das assimetrias 

socioeconômicas, o sobrecarregamento dos serviços públicos nos municípios 

fronteiriços brasileiros, o tráfico de drogas e o roubo de veículos, levados para a 

Bolívia, reforçam as relações de prestígio-estigma. Para Costa (2015, p.41-42), o 

preconceito contra bolivianos está relacionado não apenas à nacionalidade, mas 

também à etnia indígena e à afirmação da identidade brasileira:  

 
 

Nesse processo de representação da alteridade na fronteira, a 
construção negativa do “outro” sustenta a própria identidade brasileira, ou 
seja, o boliviano se constrói no imaginário brasileiro fora dos parâmetros 
que definem os valores “civilizados”. Nesse contexto, a imagem do “outro” 
ganha contornos específicos em Corumbá, na medida em que a Bolívia é 
vista por parte da população como símbolo do atraso, da pobreza e da falta 
de “civilidade”, de higiene, das leis. Esses estigmas podem ser resumidos 
nas categorias identitárias de “chocos”, “collas” ou simplesmente “índios” ou 
“bugres”. 

 
 

Apenas 62% dos brasileiros citaram as relações fronteiriças como boas ou 

muito boas, enquanto dentre os bolivianos o percentual alcançou os 82%. Muitos 
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 A nacionalização do gás em 2006, com a ocupação de campos da Petrobrás promovida por Evo Morales, 

também trouxe mal-estar às relações fronteiriças. Para Machado, Ribeiro e Monteiro (2014), Morales utilizou a 

questão do fornecimento do gás ao Brasil como instrumento geopolítico nas negociações referentes à remoção de 

brasileiros da faixa de 50 km e à obtenção de recursos para financiar projetos infraestruturais nas zonas 

fronteiriças. O Brasil também possui uma legislação específica (Lei nº 6.634) que regulamenta a posse de terras 

por estrangeiros na Faixa de Fronteira (150 km a partir do limite internacional).  
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bolivianos afirmaram temer a violência do lado brasileiro, evitando atravessar a 

fronteira em determinados horários – organizações criminosas de grandes centros 

como São Paulo e Rio de Janeiro atuam cada vez mais na região. É interessante 

observar que nos dois lados foram relatados preconceitos por parte dos respectivos 

centros nacionais: a fronteira é vista como um local longínquo, selvagem, marcado 

pelo tráfico de drogas, contrabando e criminalidade. Bolivianos mencionaram que 

outras regiões da Bolívia os veem como “abrasileirados”. 

A fronteira é também um importante local de passagem e migração. As 

regiões analisadas foram povoadas por libaneses, palestinos, turcos, paraguaios, 

judeus, dentre outras nacionalidades, atraídos por oportunidades comerciais. Hoje 

recebe imigrantes do Haiti e bolivianos de outros departamentos a procura de 

trabalho em grandes centros econômicos brasileiros. Mais da metade dos 

entrevistados em ambos os lados afirmaram que já viajaram para outras localidades 

do país vizinho, tanto centros regionais quanto nacionais. Tais fenômenos 

migratórios e turísticos evidenciam a fluidez do conceito de fronteira, ainda que os 

Estados Nacionais busquem conferir-lhes estaticidade no sentido de proteção e 

barreira contra transposições.  

Para concluir a seção, vale mencionar um dos principais fluxos decorrentes 

das assimetrias socioeconômicas na região: a busca por atendimento de saúde. 

Muitas bolivianas buscam dar à luz em hospitais do Brasil para que seus filhos 

tenham a cidadania brasileira e acesso garantido ao Estado de bem-estar social. Em 

diversas situações o atendimento no SUS fica à discrição dos funcionários locais, o 

que gera frequente mal-estar nas relações fronteiriças. Apenas na fronteira acreana 

observaram-se maiores fluxos de brasileiros nos hospitais e clínicas particulares 

bolivianas. O sistema público de saúde do país não é gratuito: apesar dos preços 

modestos, para a população carente o atendimento pode ser oneroso. 

 

INTERAÇÕES COMERCIAIS 

 

Paradoxalmente, o setor de comércio e serviços é simultaneamente o maior 

motor da integração e repulsão nas cidades-gêmeas da fronteira. Perrier Bruslé 

(2012) destaca que a desvinculação física com o centro do país fez do intercâmbio 

comercial, legal ou ilegal, um elemento imprescindível para a sobrevivência dos 
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povos de fronteira. As relações positivas e negativas dependem em grande parte 

dos atores sociais envolvidos e da articulação de seus interesses. Na área do 

consumo há um elevado grau de integração, visto que brasileiros e bolivianos 

constantemente cruzam o limite fronteiriço para fazer compras. Contudo, o mesmo 

não se aplica aos comerciantes e prestadores de serviços: os baixos impostos e 

salários no lado boliviano, somados à venda de produtos chineses, acirram a 

concorrência entre brasileiros e bolivianos e geram situações de conflito, 

aprofundadas quando há a intromissão dos Estados.  

Das três cidades-gêmeas analisadas, Corumbá / Puerto Quijarro-Puerto 

Suárez apresentaram maior predisposição a conflitos nesse setor. Nessas 

localidades os principais atores econômicos contam com alto nível de articulação e 

organização, logrando por vezes obter apoio de órgãos públicos e lideranças 

políticas para promover suas reivindicações. Representantes do Sindicato dos 

Taxistas de Corumbá se reúnem com autoridades brasileiras e bolivianas no intento 

de coibir a entrada de taxistas bolivianos “clandestinos” no Brasil273. Por acordo 

informal, taxistas brasileiros devem deixar os passageiros próximo ao limite, sem 

passar ao lado boliviano, sendo que o mesmo é esperado dos taxistas bolivianos. 

Motoristas bolivianos relataram terem sido intimidados por taxistas brasileiros, que 

os acusaram injustamente de estarem praticando transporte ilegal. 

Outra instituição atuante é a Associação Comercial e Empresarial de 

Corumbá (ACIC), que exerce considerável pressão em órgãos de fiscalização como 

a Receita Federal e repartições municipais274. Em 2013, um importante 

camelódromo de comerciantes majoritariamente bolivianos, a Feira Bras-Bol, foi 

interditado e demolido pela Prefeitura, causando grande mal-estar nas relações 

fronteiriças. Diante do progressivo fechamento da fronteira, Costa (2015, p. 45) 

destaca o “recorrente racismo e a associação das práticas irregulares na fronteira 

com os bolivianos, cuja própria condição de moradores no lado brasileiro é tida 
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 Presidente do Sindicato dos Taxistas solicita apoio da PM e polícia boliviana para coibir os clandestinos. 

Correio de Corumbá, Corumbá, 25 nov. 2016. Disponível em: 

http://correiodecorumba.com.br/index.php?s=noticia&id=25099. Acesso em: 02 fev. 2018.  
274274

 Há também situações de cooperação. Em novembro de 2017 a ACIC, Prefeitura de Corumbá, Sindicato do 

Comércio Varejista de Corumbá/Ladário e Câmara da Indústria, Comércio e Serviços da Província de Gérman 

Busch (Cainco), na Bolívia, promoveram a Black Friday da fronteira, trazendo benefícios para os dois lados. 

Black Friday vai movimentar pelo menos 70 lojas em Corumbá e na Bolívia. Prefeitura de Corumbá, 

Corumbá, 6 out. 2017. Disponível em: http://www.corumba.ms.gov.br/noticias/black-friday-vai-movimentar-

pelo-menos-70-lojas-em-corumba-e-na-bolivia/21401/.  Acesso em: 02 fev. 2018. 

http://correiodecorumba.com.br/index.php?s=noticia&id=25099
http://www.corumba.ms.gov.br/noticias/black-friday-vai-movimentar-pelo-menos-70-lojas-em-corumba-e-na-bolivia/21401/
http://www.corumba.ms.gov.br/noticias/black-friday-vai-movimentar-pelo-menos-70-lojas-em-corumba-e-na-bolivia/21401/
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como ilegal e cujas posições de trabalho são vistas como a de concorrentes”. Do 

lado boliviano, os comitês cívicos e associações de comerciantes, como a feira “12 

de Octubre”, reivindicam a flexibilização do comércio binacional: em 2011 fecharam 

a fronteira por alguns dias em protesto contra a portaria nº 440/2010 do Ministério da 

Fazenda, que restringiu a compra de brasileiros no exterior sem tributação.  

Vale destacar que o comércio transfronteiriço não reflete apenas a lógica 

das desigualdades entre Brasil e Bolívia, mas também das desigualdades inerentes 

ao próprio Brasil e à globalização:  pequenos comerciantes em situação de pobreza, 

os chamados “sacoleiros”, dirigem-se à fronteira para adquirir produtos importados, 

muitas vezes fabricados por trabalhadores chineses em situação de trabalho 

precário, e vendidos por comerciantes bolivianos, também em situação de pobreza e 

condições precárias de subsistência. Trata-se de uma verdadeira cadeia global de 

integração das desigualdades socioeconômicas, indicando que a dicotomia conflito-

cooperação está mais atrelada aos atores e interesses envolvidos do que aos 

Estados em si. A restrição de compras na Bolívia pode beneficiar os comerciantes 

brasileiros de Corumbá, mas prejudicam os “sacoleiros” provenientes de grandes 

centros como São Paulo e Rio de Janeiro – tal fenômeno remete à distinção entre 

comerciantes que vivem na fronteira e da fronteira (Costa, 2015). Consumidores de 

baixa-renda, tanto da fronteira quanto de outras regiões, também são beneficiados 

pelos baixos preços dos produtos comercializados por bolivianos. 

Turistas que viajam à fronteira em busca de produtos, por questões de 

infraestrutura e às vezes preconceito, preferem se hospedar e alimentar no lado 

brasileiro – Cobija, pela maior infraestrutura, é uma exceção. Quando o real se 

desvaloriza perante o dólar, os fluxos transfronteiriços se reduzem 

significativamente, o que prejudica tanto o comércio boliviano quanto o setor 

hoteleiro brasileiro, mas contribui para o aumento do fluxo de consumidores 

bolivianos no Brasil. A dinâmica do controle fronteiriço é também influenciada pelos 

conflitos e decisões tomadas em outras instâncias, como deliberações da Receita 

Federal em Foz do Iguaçu e da Superintendência da Zona Franca de Manaus.  

  Nas cidades gêmeas de Guajará-Mirim / Guayaramerín não se observou o 

mesmo nível de tensão. O setor comercial de Guajará é notavelmente debilitado 

pela concorrência boliviana, restringindo-se à venda de alimentos, gêneros 

agropecuários e produtos de maior qualidade para o público local, principalmente 
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funcionários públicos – classe de grande relevância na fronteira devido à presença 

de órgãos de controle estaduais e federais. Os lojistas nas fronteiras brasileiras 

também são beneficiados pela possibilidade de vender a prazo, opção não 

disponível na maior parte dos estabelecimentos bolivianos. Apesar de o município 

constituir uma Área de Livre Comércio, por diferentes fatores o desenvolvimento 

econômico ficou aquém do esperado275. Na paisagem urbana é possível observar 

algumas importadoras e exportadoras, além de pequenos camelódromos e feiras 

com presença majoritária de comerciantes bolivianos – a despeito dos preços mais 

caros do que na Bolívia, não é necessário fazer a travessia do rio Mamoré.  

A fiscalização da Receita Federal na região é limitada pelo número de funcionários, 

equipamentos e horário de funcionamento do posto situado junto ao pequeno porto. 

Assim como nas demais fronteiras, no período noturno não há fiscalização 

aduaneira e infratores podem passar livremente, salvo quando há atuação de outros 

órgãos. O contrabando é também recorrente em barrancas e portos clandestinos, a 

qualquer hora do dia. Os barcos que cruzam o rio Mamoré não enfrentam os 

mesmos conflitos que os taxistas em Corumbá: embarcações brasileiras, vinculadas 

a uma empresa, fazem o transporte do Brasil para a Bolívia e voltam vazias, 

enquanto as bolivianas, integrantes de uma associação, fazem o sentido contrário.  

Por vezes, projetos de integração institucional não são bem recebidos por 

determinados grupos de interesse: nos primeiros dias que se seguiram à instalação 

da aduana integrada Brasil-Bolívia em 2015, houve uma queda de aproximadamente 

90% das exportações brasileiras no porto de Guajará276. 

Diferentemente de Guajará-Mirim, o município de Guayaramerín contou com rápido 

crescimento econômico, atraindo migrantes de todos os departamentos da Bolívia. O 

centro comercial se estende por uma longa avenida repleta de lojas de roupas e 

produtos chineses voltadas aos turistas brasileiros. Segundo os diretores da 

empresa brasileira responsável pela travessia, por dia mais de mil pessoas 

atravessam a fronteira, provenientes de diferentes partes de Rondônia – nos 

feriados esse número pode superar a marca de três mil pessoas. Próximo ao porto 
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 Incentivos tributários são estratégias de desenvolvimento regional adotadas em ambos os lados da fronteira: 

Cobija e Puerto Quijarro possuem Zonas Francas, enquanto Guajará-Mirim e Brasileia-Epitaciolândia possuem 

Áreas de Livre Comércio. 
276

 Com aduana integrada, exportações caem 90% em Guajará-Mirim. Globo.com, Rondônia, 13 ago. 2015. 

Disponível em:  http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2015/08/com-aduana-integrada-exportacoes-caem-90-

em-guajara-mirim.html. Acesso em: 05.02.2018. 

http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2015/08/com-aduana-integrada-exportacoes-caem-90-em-guajara-mirim.html
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2015/08/com-aduana-integrada-exportacoes-caem-90-em-guajara-mirim.html
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boliviano é possível notar cambistas, mototaxistas e diversas placas de propaganda 

em “portunhol”. Assim como na fronteira sul-mato-grossense, os turistas brasileiros 

buscam se hospedar e se alimentar no Brasil, com a diferença de que nessa 

fronteira há restaurantes brasileiros mesmo do lado boliviano. Parte dos bolivianos 

de Guayaramerín que atravessam o rio busca revender artigos em feiras do Brasil 

ou adquirir roupas de maior qualidade, material para construção e gêneros 

alimentícios, visto que a agropecuária na Amazônia boliviana é notavelmente 

subdesenvolvida, se comparada à brasileira. 

No que concerne às cidades-gêmeas de Brasileia-Epitaciolândia / Cobija, pode-se 

observar um nível médio de tensão comercial. De modo semelhante a Guajará-

Mirim, as cidades brasileiras dessa fronteira têm alta dependência do funcionalismo 

público, ainda que estejam defronte a uma capital regional estrangeira de grande 

porte para os padrões locais. Mototaxistas de ambos os lados podem passar o limite 

sem problemas, desde que estejam apenas levando passageiros. No entanto, 

alguns brasileiros se queixaram que bolivianos também pegam passageiros em 

Brasileia e Epitaciolândia. A passagem de mototaxistas revela outro elemento de 

integração funcional que transgride as formalidades jurídicas, visto que de jure não é 

permitido prestar serviços de transporte no país sem passar pelos devidos trâmites 

legais.  

Constatou-se que muitos bolivianos atravessam as pontes limítrofes para 

adquirir gêneros alimentícios nos supermercados do Brasil. No período de chuvas, 

as estradas que conectam Cobija ao interior da Bolívia ficam praticamente 

intransitáveis, o que reforça a dependência de consumidores e varejistas bolivianos 

ao setor alimentício brasileiro (MACHADO; RIBEIRO; MONTEIRO, 2014). Por esses 

motivos, essa é a única fronteira analisada em que se observou considerável grau 

de aceitação da moeda boliviana no lado brasileiro – nas demais, poucos 

estabelecimentos a aceitam. Já o real é amplamente aceito em todas as cidades-

gêmeas vizinhas em decorrência do alto fluxo de turistas comerciais e do maior grau 

de desenvolvimento econômico brasileiro. Em Cobija é também marcante o fluxo de 

trabalhadores brasileiros no setor de comércio e serviços. 

Enfim, vale mencionar um elemento que ocasionou considerável mal-estar 

nas relações fronteiriças: a restrição de acesso à gasolina boliviana, cujo litro é mais 

barato (subsidiado) do que no Brasil, aos consumidores brasileiros. Tal medida foi 
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implementada pelo governo Evo Morales no intento de garantir o abastecimento das 

povoações bolivianas e evitar longas filas. O preço do litro cobrado agora aos 

brasileiros é significativamente maior – como símbolo da presença do Estado 

central, um militar está presente em cada posto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As diferenças no arcabouço jurídico-institucional entre os países, bem como 

na disponibilidade de recursos econômicos e serviços públicos, criam “ganhadores” 

e “perdedores”, os quais podem se articular para promover seus interesses e 

pressionar por mudanças tanto no status quo quanto na função do limite como 

“barreira” ou “abertura”. Nesse sentido, a fronteira é ao mesmo tempo beneficiada e 

prejudicada por sua própria condição (geo)política. A delimitação entre “formalidade” 

e “funcionalidade”, “legalidade” e “ilegalidade”, “barreira” e “abertura”, “nacional” e 

“estrangeiro” é fluida e pouco precisa diante da dinamicidade das territorialidades 

transfronteiriças, ocasionando por vezes conflitos de interesse com os agentes 

estatais centrais.  

O papel dos Estados no processo de integração local é um dos principais 

fatores que acirram as ambiguidades e assimetrias entre os diferentes “lados”. Sua 

ausência pode tanto facilitar a cooperação, por permitir e até mesmo incentivar o 

surgimento de mecanismos funcionais que desafiam a fronteira como barreira, 

quanto aprofundar conflitos, haja vista a insegurança jurídica que arranjos informais 

podem trazer às interações sociais. Por sua vez, uma maior presença do Estado 

pode impulsionar os fluxos territoriais locais, com a realização de projetos 

infraestruturais e incentivos tributários, e simultaneamente romper os arranjos 

funcionais espontâneos que não se adequam perfeitamente ao arcabouço jurídico 

nacional. Como se constatou nas cidades-gêmeas da fronteira Brasil-Bolívia, o 

processo de integração foi fortemente condicionado pela dicotomia ausência-

presença dos Estados: a integração que antes era mais funcional e pessoal é hoje 

mais formal e institucionalizada – apesar de contraditórios, ambos os paradigmas 

estão presentes.  

Outra importante característica das interações fronteiriças é a alta 

vulnerabilidade a fatores externos, como flutuações cambiais, diferenças nas 
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vantagens comparativas entre as nações, conjunturas das relações bilaterais e 

multilaterais, liberalização do comércio internacional, expansão de redes globais de 

produção e do crime organizado. Todos esses elementos contribuíram em diferentes 

graus para o aumento dos intercâmbios comerciais transfronteiriços e, 

principalmente, para o rápido crescimento populacional no lado boliviano, cujos 

fluxos migratórios propiciaram uma maior “bolivianização” das fronteiras, antes 

pouco povoadas. Os recentes projetos de integração sul-americana também 

concorreram para tirar as fronteiras da situação de marginalidade e conferir-lhes 

maior centralidade como nódulos de intercâmbio socioeconômico. 

Por fim, vale ressaltar que apesar de as cidades-gêmeas da fronteira Brasil-

Bolívia apresentarem características comuns entre si, em cada uma há elementos 

sui generis de cooperação e conflito, comprovando a velha máxima: “cada fronteira é 

uma fronteira”. Longe de esgotar o tema, o artigo visou apresentar esses diferentes 

elementos no intuito de subsidiar futuras pesquisas e análises setoriais. 
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