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Introdução

Somos Todos Irmãos? reúne capítulos que dialogam com a pesquisa 
Percepção da Integração Regional na Fronteira do Brasil, Argentina e Paraguai, 
desenvolvida nas cidades de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del 
Este entre os anos de 2013 e 2016. A referida pesquisa - que teve uma 
dimensão empírica junto a nove setores sociais das três cidades (Co-
mércio, educação, saúde; controle de fronteiras; polícia; governo local; 
transporte; comunidade; e moto-taxistas) - converteu-se no livro intitu-
lado Integração Regional a partir da Fronteira do Brasil, Argentina e Paraguai, 
publicado simultaneamente a este e-book.

Uma das questões mais relevantes formuladas aos entrevistados foi em 
torno de se existia, segundo sua percepção, desejo de integração entre 
as comunidades que se encontram, assim por dizer, na outra na margem 
de rios e pontes que as tornam vizinhas, irmãs na linguagem amistosa 
utilizada por eles. A pergunta suscitou reações que demonstraram que a 
integração precisava ser desejada e imaginada a partir dos próprios ele-
mentos apresentados pelos entrevistados. Suscitou também o debate em 
torno da fraternidade que uniria os habitantes do Brasil, da Argentina e 
do Paraguai que compartilham o espaço territorial e a cultura da região.

O debate em torno da fraternidade encontrou acolhida nos dois seminá-
rios-consulta da pesquisa, resultando em reflexões que são a tônica dos 
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capítulos de autoria dos pesquisadores e convidados, os quais estão nes-
te livro reunidos na perspectiva de que colaborem para aproximar sen-
tidos sobre a região: “Hermandad” y Resentimiento en la Producción del Dis-
curso de  Integración en la Frontera de Brasil, Argentina y Paraguay, de Jayme 
Benvenuto; Morar na Fronteira e Pensar a Integração, de José Lindomar Al-
buquerque, Pensando la Integración desde los aspectos locales que caracterizan 
a la Frontera, de Marco Manuel Dominguez Bogado, (Res)Sentimentos e 
Nós Fronteiriços: Por uma sensibilização de percepções diante de uma constelação 
de afetos, de Luciana de Oliveira Dias, Tão perto, tão longe: integração, 
proximidade e separação na Tríplice Fronteira. A percepção do processo 
de integração regional no coração do Mercosul, de Marcos Costa Lima 
e Milton Carlos Bragatti, As três dimensões da fronteira entre Brasil, Paraguai 
e Argentina: proposta de análise para pensar a integração, de Roberto França; 
Representações de Cultura e Desenvolvimento nas percepções de inte-
gração trinacional na fronteira Foz do Iguaçu, Puerto Iguazu e Ciudad 
del Este, de Felipe Alves, Na Fronteira Trinacional do Brasil, Paraguai 
e Argentina dizem: “Queremos integrar-nos (1) mas, (2) pero, (3) sin 
embargo”, de Raphael Christian Fuhr Fritsch; e Cenários de integração: 
as contribuições da Análise Crítica do Discurso, de Virgínia Colares.

A pesquisa a que se referem os capítulos deste livro só foi possível, com 
a extensão que teve, tendo em vista o apoio prestado a este pesquisador 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 
CNPq, na condição de bolsista de produtividade em pesquisa. O apoio 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes) à realização dos seminários-consulta, o primeiro realizado em ju-
nho de 2015, em Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este; e o 
segundo realizado em Foz do Iguaçu, foi igualmente fundamental para 
que se chegasse aos resultados da pesquisa, incluindo os capítulos deste 
E-book. Meus agradecimentos especiais às duas agências brasileiras de 
incentivo à pesquisa. 

Fiquem aqui registrados os agradecimentos a todos os participantes dos 
seminários-consulta, em particular àqueles que durante o primeiro se-
minário apresentaram suas generosas contribuições nas mesas de diálo-
go para a validação da pesquisa: Virgínia Colares, Virgínia Leal, Luciana 
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de Oliveira, Marcos Costa Lima, Nilson de Araújo, José Lindomar Al-
buquerque, Rossana Rocha Reis, Danilo Vendruscolo, Juan Leonardo 
Rodas, Roberto França, Gustavo Vieira, Barbara Arisi, Marcos Xavier 
e Nielsen de Paula Pires. Os agradecimentos vão também para os alu-
nos de graduação, Felipe Alves, Raphael Fuhr, Gonzalo Gasco e Andrea 
de Pellegrin, e de pós-graduação, Marco Manuel Dominguez Bogado. 
Agradeço também a todos os membros do Conselho Científico da Pes-
quisa. 

Foz do Iguaçu/Puerto Iguazú/Ciudad del Este, 2016.

Jayme Benvenuto 
Editor



Introducción

¿Sómos Todos Hemanos? Reúne capítulos que dialogan con la inves-
tigación Percepción de la Integración Regional en la Frontera de Brasil, Argen-
tina y Paraguay, desarrollada en las ciudades de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú y 
Ciudad del Este. Esta investigación - tuvo una dimensión empírica junto a 
nueve sectores sociales de las tres ciudades (Comercio, educación, sa-
lud; control de fronteras; policía; gobierno local; transporte; comuni-
dad; e moto taxistas) – se convirtió en el libro intitulado Los Bordes 
como Centro: Integración Regional a partir de la Frontera de Brasil, Ar-
gentina y Paraguay, publicando simultáneamente a este e-book.

Una de las cuestiones más relevantes formuladas a los entrevistados fué 
en relación a la existencia, según su percepción, de deseo de integración 
entre las comunidades en la que se encuentran, por así decirlo, al otro 
lado de los ríos o puentes que lo hacen vecinos, hermanos en el lenguaje 
amistoso utilizado por ellos. La pregunta causó reacciones que demos-
trarón,  que la integración necesitaba ser algo deseado e imaginado a 
partir de los propios elementos presentados por los entrevistados. Tam-
bién causó un debate la cuestión referente a la fraternidad, que uniría 
a los habitantes de Brasil, de Argentina y de Paraguay, compartiendo el 
espacio territorial y la cultura de la región.

El debate en relación a la fraternidad encontró terreno fértil en los 
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dos seminrios-consulta de la investigación, resultando en reflexiones 
que son la clave de los capítulos de autoría de los investigadores e in-
vitados, los cuales se encuentran en este libro reunidos en la perspec-
tiva de colaborar en la aproximación de un significado de la regón: 
“Hermandad” y Resentimiento en la Producción del Discurso de Integración en 
la Frontera de Brasil, Argentina y Paraguay, de Jayme Benvenuto; Morar na 
Fronteira e Pensar a Integração, de José Lindomar Albuquerque, Pensan-
do la Integración desde los aspectos locales que caracterizan a la Frontera, de 
Marco Manuel Dominguez Bogado, (Res)Sentimentos e Nós Fronteiriços: 
Por uma sensibilização de percepções diante de uma constelação de afetos, de 
Luciana de Oliveira Dias, Tão perto, tão longe: integração, proximi-
dade e separação na Tríplice Fronteira. A percepção do processo de 
integração regional no coração do Mercosul, de Marcos Costa Lima 
e Milton Carlos Bragatti, As três dimensões da fronteira entre Brasil, Para-
guai e Argentina: proposta de análise para pensar a integração, de Rober-
to França; Representações de Cultura e Desenvolvimento nas per-
cepções de integração trinacional na fronteira Foz do Iguaçu, Puerto 
Iguazu e Ciudad del Este, de Felipe Alves, Na Fronteira Trinacional do 
Brasil, Paraguai e Argentina dizem: “Queremos integrar-nos (1) mas, 
(2) pero, (3) sin embargo”, de Raphael Christian Fuhr Fritsch; e Ce-
nários de integração: as contribuições da Análise Crítica do Discurso, 
de Virgínia Colares.

La investigación referida en los capítulos de este libro pudo ser posible, 
con la extención que tuve, resaltando el apoyo prestado a este investi-
gador por parte del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científi-
co y Tecnológico – CNPq, en la condición de bolsista de productividad 
en investigación. El apoyo de la Coordinación de Perfeccionamiento de 
Personas de Nivel Superior (Capes) a la realización de los seminarios-
consulta, el primero realizado en junio de 2015, en la ciudad de Foz do 
Iguaçu, Puerto Iguazú y Ciudad del Este; y el segundo realizado en Foz 
do Iguaçu, lo cual fue igualmente fundamental, para que se llegase a los 
resultados de la investigación, incluyendo los capítulos de este E-book. 
Mis agradecimientos especiales a las dos agencias brasileras de incenti-
vo a la investigación.
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Quedan aqui registrados los agradecimentos a todos los participantes de 
los seminários consulta, en particular a aquellos que durante el primer 
seminario, presentarón sus generosas contribuciones en las mesas de di-
álogos, para validar la investigación: : Virgínia Colares, Virgínia Leal, Lu-
ciana de Oliveira, Marcos Costa Lima, Nilson de Araújo, José Lindomar 
Albuquerque, Rossana Rocha Reis, Danilo Vendruscolo, Juan Leonardo 
Rodas, Roberto França, Gustavo Vieira, Barbara Arisi, Marcos Xavier e 
Nielsen de Paula Pires. Los agradecimentos también van, para los alu-
nos de graduación, Felipe Alves, Raphael Fuhr, Gonzalo Gasco e Andrea 
de Pellegrin, y de pós-graduación, Marco Manuel Dominguez Bogado. 
Agradezco también a todos los miembros del Consejo Científico de In-
vestigación.

Foz do Iguaçu/Puerto Iguazú/Ciudad del Este, 2016.

Jayme Benvenuto 
Editor
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“Hermandad”  Y 
Resentimiento En La 
Producción Del Discurso 
De Integración En La 
Frontera De Brasil, 
Argentina Y Paraguay

Jayme Benvenuto1

INTRODUCCIÓN

Este texto tiene como base la investigación sobre la Percepción de la 
Integración Regional en la Frontera de Brasil, Argentina y Paraguay: 
Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú, Ciudad del Este, desarrollada con el 
apoyo del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico – 
CNPq desde hace cerca de tres años. Como parte de la metodología 
de la investigación, fueron realizadas entrevistas, orientadas por un 
cuestionario semi estructurado, con 09 (nueve) representantes de di-
ferentes sectores de la sociedad – comercio, educación, salud, control 
de fronteras, policía, gobierno local, transporte, comunidad, moto ta-
xistas  - en cada una de las ciudades de la frontera, un total de 27 en-
cuestados.

La investigación fue motivada por el cuestionamiento al respeto de las 
intenciones de integración regional por parte de los países integrantes 
del Mercosur y por la sensación de que en ciudades tan próximas – Foz 
do Iguaçu está distante de Puerto Iguaçu en cerca de 17 quilómetros, 

1. Professor doutor da Universidade Federal da Integração Latino-americana (UNI-
LA) no curso de Relações Internacionais e Integração. É membro do corpo docente 
do Mestrado Interdisciplinar em Direitos Humanos da UFPE. Bolsista de Produtivida-
de em Pesquisa 2 do CNPq.
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mientras que la distancia para Ciudad del Este es de cerca de 14 quiló-
metros; en cerca de  31 quilómetros, pasando por Foz do Iguaçu, se lle-
ga de Puerto Iguazú a Ciudad del Este y viceversa – la integración entre 
ellas sea precaria desde el punto de vista del acceso a los servicios esen-
ciales (como educación, salud, comunicación), de la articulación políti-
ca y hasta mismo de la circulación de personas (más allá de la disponibi-
lidad de transporte público) en los espacios nacionales del otro. A pesar 
de que hay variaciones en las relaciones entre los países y, por lo tanto, 
en el acceso de sus poblaciones a los bienes transfronterizos, brasileros, 
argentinos y paraguayos residentes en la región encuentran serias difi-
cultades para realizar acciones que dependen de algún nivel de incursión 
en los espacios nacionales del otro.

Este texto tiene como foco las respuestas de los entrevistados en torno 
a la siguiente pregunta: “Hay deseo de integración entre las poblaciones 
de los países de la región en la Frontera Trinacional? Si sí, de que manera 
seria perceptible?”. Las respuestas a esta pregunta suscitaron la idealiza-
ción discursiva en torno a la “hermandad” que uniría a los habitantes de 
las tres ciudades de la frontera. El autor relaciona la idea de “herman-
dad” con el resentimiento de los paraguayos en relación a la Guerra de 
la Triple Alianza o Guerra del Paraguay, en el contexto del proceso de 
integración regional.

“SOMOS TODOS HERMANOS”

La idea de que los nacionales de los países de la región estarían identifi-
cados por vínculos de hermandad apareció en las conversas mantenidas 
con muchos de los entrevistados. A alegada hermandad, como por ellos 
expuesta, relaciona la origen latina común, la proximidad linguistica, las 
costumbres, la capacidad de buen relacionamiento y el futuro común de 
la región. Veamos algunas de las expresiones de los entrevistados:

“(...) yo utilizo la palabra hermano porque de una u otra manera creo 
que somos o estamos unidos como latinos que somos, aparte de mi idio-
ma (...) salvo el idioma que es diferente en Brasil, creo que todos somos 
hermanos en ese sentido. (...) Acá creemos en el espíritu de convivir 
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bien entre todos” (Gumersindo Torres Maidana, Ciudad del Este, entre-
vista realizada en 20.08.2014) 

“(...) somos todos irmãos, (...) vivendo em países diferentes, falando 
línguas diferentes, (mas) sendo da mesma família.” (Sergio Beltrame, 
Foz do Iguaçu, entrevista realizada en 03.12.2014) 

“Ahora se ven familias formadas entre brasileños y paraguayos, familias 
que viven en Paraguay y que son brasileños como también paraguayos 
que viven en Foz do Iguaçu (...) y que están muchos años (...) radica-
dos, ya nacionalizados.” (Simeón Martínez, Ciudad del Este, entrevista 
realizada en 24.07.2014)

“(En el shopping) Nunca me tocó una pelea o algún tipo de roce entre 
ningún (nacional) de los países (...) vienen argentinos, vienen brasile-
ros, nunca se pelearon, nunca se maltrataron, nada. (...) (Los turistas) 
vienen con otra mentalidad, no vienen a crear problemas, vienen a dis-
traerse, para comprar, para pasear...” (Emília Montiel, Ciudad del Este, 
entrevista realizada en 24.07.2014) 

“Tenemos un trato diario con brasileros, con paraguayos, tanto como 
pasajeros como empresas de turismo que vienen recepcionar sus clien-
tes acá y el trato (...) es excelente. (...) Siempre tenés algún pasajero 
(...) nervioso por su andar del día, porque tuvo problema con la em-
presa (...) no más que eso”. (Carlos Carruega, Puerto Iguazu, entrevista 
realizada en 23.09.2014) 

“Más que un deseo, yo creo que es más una costumbre, o sea, es más un 
tema de algo normal (...) si tengo que ir a Foz porque voy como que 
voy a otro barrio (...) entre personas que viven de un lado o de otro 
(se) establecen relaciones familiares que superan todo lo que estamos 
hablando (...) (Hay) total fraternidad. (...) Las fronteras nunca nos li-
mitan (...) (Eduardo Acevedo, Puerto Iguazú, entrevista realizada en 
30.09.2014)

Es probable que la convivencia como una especie de permanencia en las 
vidas de los residentes, un continuum de sus hogares, contribuya deci-
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sivamente para que los entrevistados se sientan compartiendo sus desti-
nos, para allá de los vínculos de nacionalidad. La vecinidad permanen-
te conduciría necesariamente los nacionales de los países de la región al 
buen relacionamiento y a la cooperación.

“(...) antes que más nada, mis vecinos son mis primeros parientes, 
son mis primeros amigos que me van a defender, y que me van a escu-
char.” (Juan Leonardo Rodas, Ciudad del Este, entrevista realizada en 
24.07.2014) 

“En la parte de salud, por ejemplo, nosotros (...) atendemos a todas las 
personas (...) cuando vienen pacientes brasileños, pacientes con nacio-
nalidad argentina, (...) como un ciudadano, mismo hecho de que esta-
mos acostumbrados de que nuestra zona es frontera, (...) se vacunan in-
distintamente a todos los niños también.” (Maria Yurka, Ciudad del Este, 
entrevista realizada en 20.08.2014)”

“A nadie le conviene la pelea, ni en la casa no conviene pelearse entre 
hermanos, entre vecinos, entre conciudadanos, entre los propios conna-
cionales paraguayos, ni paraguayo con brasileño, no conviene”. (Simeón 
Martínez, Ciudad del Este, entrevista realizada en 24.07.2014) 

“Nós temos uma convivência muito boa, não temos conflitos de 
convivência com os três países, aquela rivalidade que existe entre o ar-
gentino e o brasileiro no futebol... Nesse sentido, (...) na fronteira não 
tem esse problema, temos uma relação muito boa”. (Danilo Vendrusco-
lo, Foz do Iguaçu, entrevista realizada en 15.12.2014).

En ciertos momentos, algunos entrevistados describieron la idea de que 
la vida en la frontera haría de ellos personas más sensibles entre si, me-
nos apegadas al tradicional sentimiento de nacionalidad y a la caracterís-
tica arrogancia contenida en los  discursos nacionalistas, sobretodo de 
los habitantes de las ciudades más densamente pobladas que serian his-
tóricamente rivales, como São Paulo, Buenos Aires y Asunción. Contri-
buiría para esa condición que los distinguiría de los demás nacionales de 
Brasil, Argentina y Paraguay la contiguidad y la interdependencia fami-
liar, turística y comercial.
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SOMOS TODOS HERMANOS?

La idea de hermandad es una “referencia local clave con fuertes remi-
niscencias cristianas (...) que aparece en casi todos los relatos de la uni-
dad regionalista”. (GRIMSON, 2002, p. 180). El mismo sentimiento es 
identificado por Grimson en la frontera de Posadas, Argentina, con En-
carnación, en Paraguay, donde es una costumbre decir que “la frontera 
no existe” o que “estamos integrados desde siempre”, a pesar de que esas 
expresiones no ocultan “que la frontera no exista para algunas cosas y sí 
exista para otras”. (GRIMSON, 2002, p. 189) A pesar de lo que dicen 
los entrevistados, “ese discurso de la ‘eterna hermandad de los pueblos’ 
muchas veces oculta relaciones de poder y dominación entre las locali-
dades, las poblaciones y los Estados.” (GRIMSON, 2002, p. 189)

A pesar del discurso de hermandad en la región de la frontera, los en-
trevistados paraguayos hablan en casi todas las entrevistas realizadas en 
el país del resentimiento  nacional-paraguayo relacionado las marcas del 
pasado: la Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay, ocurrida 
hace cerca de 150 años, apareció en las entrevistas con los paraguayos 
como una herida abierta, con repercusiones en las relaciones con los ve-
cinos y en el dimensionamiento del sentimiento de aislamiento en la re-
lación con los otros tres países.

La mención a la guerra en la que estuvieron unidos Brasil, Argentina y  
Uruguay en contra de Paraguay, de 1864 a 1870, en la cual “Paraguay 
perdió más del 90% de su población masculina mayor de 7 anos”2, pues 
en relieve la necesidad de discutir lo que brasileros, argentinos y uru-
guayos ya olvidaron y parecen no  querer discutir.

“(...) si podemos decir que si hay resistencias por los hechos históri-
cos que esos países protagonizaron contra Paraguay en aquella Guerra 
Grande de la Triple Alianza.” (Angel Ibarra, Ciudad del Este, entrevista 
realizada en 17.07.2014)

“(...) no podemos de olvidar los acontecimientos históricos y debo men-

2. Lillis, Michael; Fanning, Ronan. Calúnia: Elisa Lynch e a Guerra do Paraguai. 1a. 
edição, São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2009, p. 19.



23

cionar en ese aspecto que Paraguay es un país que persiste, que fue pre-
servado por dios, porque lastimosamente en un tiempo muy lejano ya, 
pero si bien tuvo sus repercusiones, en todos los sentidos la Guerra de 
la Triple Alianza fue devastador y nefasto para Paraguay. Nosotros no te-
nemos rencor de ninguna manera contra el Brasil, contra la Argentina o 
contra Uruguay pero si reclamamos allá en el fondo una mayor atención 
y reclamamos que el hermano que ayer tal vez que se creyó el más gran-
de por haber lesionado al más pequeño, o sea que el hermano mayor 
haga una mea culpa y que ayude al más pequeño a salir adelante.” (Juan 
Leonardo Rodas, Ciudad del Este, entrevista realizada en 24.07.2014)

A propósito de ese sentimiento de reducción en razón de los otros, el 
cuestionamiento sobre las sanciones aplicadas al Paraguay, cuando de la 
suspensión del Mercosur, en 2012, debido al supuesto incumplimiento 
de la cláusula democrática, resucitó el temor de que Brasil, Argentina y 
Uruguay estarían a repetir la historia contra Paraguay. Desde entonces, 
el resentimiento paraguayo ha estado más presente en las conversiones 
ordinarias con ellos, incluyendo durante la investigación.

“¿Por qué Paraguay fue, por ejemplo, prácticamente destituido, (…) 
suspendido como miembro pleno del Mercosur cuando aquí Paraguay 
tiene su Constitución Nacional, tiene sus procedimientos en todos los 
aspectos, jurídicos, políticos, gubernamental, y aquí se aplicó lo que la 
carta magna estaba contemplado (…) el Mercosur aplicó sanciones gra-
vísimas para el Paraguay sin dar la oportunidad a la defensa (…) Bueno, 
entonces cuando se deciden las cosas, lo deciden los grandes, ¿quiénes 
son los grandes? Y ahora se asumo Venezuela que es de la misma ideo-
logía política. Brasil, Argentina, Venezuela, ahí ya están todos, o sea que 
vos tenéis que aplaudir y eso está mal.” (Juan Leonardo Rodas, Ciudad 
del Este, entrevista realizada en 24.07.2014)

Es posible que por causa de los procesos de constitución de las naciona-
lidades, incluyendo a las guerras, hayan se creado y exacerbado ciertos 
prejuicios de parte a parte. Todavía en 1865, ocasión en que Don Pedro 
II encontró  a sus congéneres argentino, Bartolomé Mitre, y uruguayo,  
Venancio Flores, en Uruguaiana, el emperador brasilero escribió a su 
esposa: “El primero es el más ilustrado, el segundo es un caboclo viejo y 
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muy feo, pero inteligente” (BARMAN, 2012, p. 296). El Conde D’Eu, 
que después sería responsable por la derrota final de López, completa-
ra, en carta a su padre: “No pudieran existir dos tipos más diferentes, 
Mitre siendo un hombre letrado y Flores más o menos un bandolero” 
(BARMAN, idem). Después el ataque de Uruguaiana a los paraguayos, 
que hubieron sido “privados de comida, munición y de los números ne-
cesarios a un contra ataque” (BARMAN, idem), cuyas tropas tuvieron 
que marchar pasando por los tres gobernantes, Don Pedro II, ladeado 
por Mitre y Flores, hubiera dicho: “El enemigo era mismo indigno de 
ser batido. Que gente!”  (BARMAN, idem)

Cerca de 150 años después de la Guerra de la Triple Alianza, veamos lo 
que dice un entrevistado paraguayo sobre las expresiones discriminato-
rias utilizadas por brasileros en territorio paraguayo:

“Hay pobladores colonos de Brasil que despectivamente le llaman “Chi 
ru” al paraguayo, no de un modo amigable sino ya con una connotación 
despectiva hacia el paraguayo en sí. Y son conceptos que cierto sector 
maneja, no podemos generalizar pero podemos hablar de que el sector 
agropecuario, los colonos que se dedican a la plantación de soja y todo 
ese sector si tiene un concepto de menospreciarle al paraguayo.” (Angel 
Ibarra, Ciudad del Este, entrevista realizada en 17.07.2014)

Veamos, en contraposición, lo que dice un entrevistado argentino a res-
peto del incómodo con las expresiones de prejuicio usadas por algunos 
paraguayos con relación a los argentinos por causa de la Guerra:

“Ellos (los paraguayos) nos dicen creo que “curepa” o algo así, no sé si los 
brasileiros también tienen apodo. Si, “curepa” que es un apodo que nos 
pusieron los paraguayos en la época de la Guerra de la Triple Alianza que 
tiene que ver con una vestimenta que usaban los argentinos. (…) “Cure-
pa” significa chancho, cuero de chancho, algo así y tiene que ver con los 
uniformes que se usaban los soldados de esa época y que hoy para ellos 
nosotros somos “curepi” y tienen (…) ese rencor muy adentro todavía 
de una guerra que nosotros no tenemos nada que ver, son cosas que pa-
saron y quedaron en la historia, que hoy son parte de la historia.” (Lucio 
Rojas, Puerto Iguazú, entrevista realizada en 05.10.2014)
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José Lindomar Albuquerque destaca el significado de “chi ru” e “rapái” 
en el contexto de las rivalidades entre brasileros y los paraguayos:

los significados de los términos “chi ru” y “rapái”, son 
usados como expresiones negativas para clasificar los 
paraguayos y brasileros en el contexto de frontera cul-
tural y simbólica. (…) Así “che ru” en guaraní signifi-
ca “mi amigo”, “mi compañero”, los brasileños cambian 
para “chi ru” y pasa a ser un término de menosprecio a 
los paraguayos (…).  De la misma forma, la palabra por-
tuguesa “rapaz”, que significa muchacho, los paraguayos 
transforman en “rapái” para calificar a los brasileiros de 
una manera negativa.3

Cabe aquí considerar la noción, desarrollada por Benedict Ander-
son, en referencia al nacionalismo, del “apego que los pueblos tienen 
a sus imaginaciones y como son capaces de morir por sus invenciones” 
(SCHWARTZ, 2008, p. 14). Al se referir a los denominados “fratrici-
dios tranquilizadores”, Anderson constituye la idea de que hay una es-
pecie de recuerdo/olvido en el proceso de surgimiento de los estados 
nacionales. Las “amnesias típicas” (ANDERSON, 2008, p. 278) serían 
etapas contiguas a los recuerdos del pasado, fundamentales para que los 
estados nacionales se constituyan y se afirmen.

RESENTIMIENTO, REMEMORACIÓN Y OLVIDO

El aspecto positivo del resentimiento paraguayo es el conocimiento de 
su historia. El aspecto negativo es la posibilidad de un excesivo apego al 
passado, transformado en herida abierta. La metáfora relaciona un es-
tado de sufrimiento  con el cual es preciso saber que hacer, para que no 
adquiera un carácter inmovilizador, como suele pasar con las enferme-
dades, por causa del sufrimiento.” Toda memoria, sea ella ‘individual’, 
‘colectiva’ o ‘histórica’, es una memoria para cualquier cosa, y no se 

3.  Albuquerque, José Lindomar. Campesinos paraguayos y “brasiguayos” en la frontera 
este de Paraguay. In: Fogel, Ramón; Riquelme, Marcial (Compiladores). Enclave soje-
ro: merma de soberanía y pobreza, 2005, p. 171.
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puede ignorar esta finalidad política (en el sentido amplio del término).” 
(Patrick J. Geray, apud SEIXAS, 2004, p. 56)

En América Latina, el tema del resentimiento se vuelve relevante polí-
ticamente a partir del momento en que él se muestra insistentemente 
presente y, así, “remite a un tiempo repetitivo, generador de fantasmas 
y pensamientos hostiles, vividos en la impotencia” (ANSART-DOUR-
LEN, 2004, p. 351). Solo tiene sentido revisitar el pasado para contri-
buir para la construcción de un proyecto de futuro que nos parezca me-
jor, posibilitado por el aprendizaje del pasado y nunca buscando repe-
tirlo.

La cuestión más relevante que se pone, en el contexto de la integración 
regional, es si esta tiene condiciones de prosperar en medio a malestares 
nacionales, como el paraguayo. La cuestión se vuelve todavía más signifi-
cativa si pensamos que existen otros conflictos en la región latinoameri-
cana que relievan otros malestares nacionales. Campos-Delgado y Her-
nández (2015) citan, con base en los estudios del Heidelberg Institute 
for International Conflict Research (2014), nueve conflictos relativos 
a disputas relacionadas a la delimitación fronteriza en América Latina: 

Nicaragua y Colombia (delimitación marítima inicia-
do en 1825), Argentina y Reino Unido (Islas Malvinas/
Falkland Islands, iniciado en 1833); Nicaragua y Costa 
Rica (Río San Juan, iniciado en 1858), Venezuela y Co-
lombia (Archipiélago de los Monges, iniciado en 1871); 
Bolivia y Chile (acceso al mar, iniciado en 1883); Perú y 
Chile (delimitación marítima, iniciado en 1883); Guate-
mala y Belice (demarcación terrestre, iniciado en 1981); 
Estados Unidos y Cuba (Guantánamo, iniciado en 1959); 
Honduras y El Salvador (Isla Conejo, iniciado en 2013). 
(HERNÁNDEZ; CAMPOS-DELGADO, 2015, p. 13)

En la perspectiva de los autores citados, el sentimiento de “perdida ter-
ritorial” dio margen a tensiones como las verificadas con “Chile y Argen-
tina a partir del nombrado Conflicto del Beagle el cual se resolvió con 
la firma del Tratado de Paz y Amistad en 1984 (Mendoza Pinto, 2004), 
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o la llamada ‘guerra del Fútbol’ entre El Salvador y Honduras (Carias, 
1970).” (HERNÁNDEZ; CAMPOS-DELGADO, 2015, p. 13)

La herida paraguaya relacionada a la Guerra de la Triple Alianza o Guer-
ra del Paraguay integra, a mi juicio, lo que ciertos autores post colo-
niales chaman de “herida colonial”. La colonialidad de la cual hablan los 
autores post coloniales parece todavía estar muy presente en el alma de 
parte de las poblaciones del mundo que fueron, son o se sienten sujeta-
das por los imperios del pasado y del presente. 

La idea de “herida colonial” conforme definida por Walter Mignolo, 
como aquel “sentimiento de inferioridad impuesto sobre los seres hu-
manos que no se ajustan al modelo predeterminado en las narrativas 
euroamericanas”4, me parece restricta e interesada en se contentar con 
la victimización del colonizado o ex-colonizado. En esos términos res-
trictivos, alcanzaría solamente a las personas que se identificasen con el 
proyecto colonizador, como si las otras no hubiesen sido tocadas por la 
colonización. El ejemplo típico de una persona tocada por la “herida co-
lonial”, en los términos descritos tradicionalmente por la teoría pos co-
lonial, es el de aquella persona que quiere ser como el europeo y, más 
recientemente, como el norteamericano, sin poder serlo5. Hay un cier-
to aire de ridículo en la descripción de esa persona, sobretodo si tene-
mos a nuestra frente un negro, indígena o sertanejo con tipo y discurso 
de colonizador.

Entiendo que el proyecto colonial ha dejado marcas profundas en todos 

4. MIGNOLO, Walter. The Idea of Latin America.  Oxford/Victoria: Black�ell Pu- MIGNOLO, Walter. The Idea of Latin America.  Oxford/Victoria: Black�ell Pu-
blishing, 2005, pos. 76 e 261.  Sea “física y/o psicológica, es la consecuencia del ra-
cismo, del discurso hegemónico que cuestiona la humanidad de todos aquellos que 
no pertenecen al locus de la enunciación (y de la geopolítica del conocimiento) de 
aquellos que tienen el poder de establecer padrones de clasificación y atribuyen a ellos 
propios el derecho de clasificación”.

5. En la literatura vigorosa de Frantz Fanon, a pesar de que sin la denominación de he- En la literatura vigorosa de Frantz Fanon, a pesar de que sin la denominación de he-
rida colonial, que le es posterior, el autor menciona el ejemplo de la personaje princi-
pal del libro Je suis Marquiniquaise, Mayotte Capécia, la jóven negra que demuestra el 
deseo de se emblanquecer. FANON, Frantz. Pele Negra, mascaras brancas. Salvador: 
EDUFBA, 2008, p. 56-57.
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los que a el fueron sometidos. Está presente también en los insurgen-
tes de todas las partes del mundo colonizado o ex-colonizado, a ejem-
plo de aquellos que en el Medio Oriente dan muestras diarias del dolor 
y de la ira que sienten por la violencia y por el racismo impuesto contra 
ellos a lo largo del tiempo. Cuando decapitan personas con el uso de los 
instrumentos mediáticos aprendidos del Occidente, el Estado Islámico 
despierta al mismo tiempo miedo y pena. E miedo es de que el mundo 
quede cada vez más marcado por esas expresiones de violencia, mucho 
más que por el diálogo y la cooperación. La pena viene de la compren-
sión de que la revuelta de sus integrantes fue gestionada lentamente a lo 
largo de sucesivas generaciones sujetadas por los imperios.

El Paraguay no olvida los hechos de los cuales fue víctima, se aferran-
do a los recuerdos del pasado y requiere, en razón de ellas,  algún tipo 
de reparación. Se trata de un pedido de atención. A pesar de que es 
adecuado rever la historia para recontarla desde otros puntos de vis-
ta, es necesario considerar por lo menos las siguientes cuestiones: a) 
la descripción histórica es siempre una perspectiva; por lo tanto ha-
brá tantas posibilidades de re-descripción e interpretación de la histo-
ria cuanto sean las cabezas propiamente pensantes que se dispongan a 
promover la revisión; b) por más que las marcas del pasado se extien-
dan sobre el presente, quienes las practicó en los moldes relatados por 
las voces resentidas (a no ser en contextos todavía actuales, como los 
de los genocidios practicados en Ruanda, Antigua Yugoslavia, Timor 
Oriental y Sudan), los actos horrendos fueron practicados por perso-
nas que ya no se encuentran entre nosotros y quienes aquí están, sal-
vo situaciones particulares de continuidades perseveradas, no tienen 
responsabilidad sobre el pasado; c) el resentimiento delirante puede 
llevar a un estado de incapacidad de construcción del presente e del 
futuro, debido a los dolores del pasado. 

Jeanne Marie Gagnebin llama la atención para el hecho de que el discur-
so de la memoria correría el riesgo de recaer en la ineficacia de los bue-
nos sentimientos o, todavía peor, en una especie de celebración vacía, 
rápidamente confiscada por la historia oficial. Diferentemente de esa 
perspectiva de la conmemoración, Gagnebin propone
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una distinción entre la actividad de conmemoración, 
que desliza peligrosamente para lo religioso o, entonces, 
para las celebraciones de Estado, con paradas y banderas, 
y un otro concepto, el de rememoración (…). Tal reme-
moración implica una cierta ascese de la actividad histo-
riadora, que, en vez de repetir lo de que se recuerda, se 
abre a los blancos, a los huecos, al olvidado y al recalca-
do, para decir, con hesitaciones, golpes, incompletudes, 
lo que todavía no tuvo derecho ni al recuerdo ni a las pa-
labras. La rememoración también significa una atención 
precisa al presente, particularmente a estos extraños re-
surgimientos del pasado en el presente, pues no se tra-
ta solamente de no se olvidar del pasado, pero también 
de accionar sobre el presente. La fidelidad al pasado, no 
siendo un fin en si, visa a la transformación del presente.

En ese sentido, sería más apropiado los paraguayos exigieren de sus ve-
cinos la debida consideración en las decisiones sobre las cuestiones del 
presente y del futuro, a fin de que la historia no se repita. Gagnebin nos 
está a decir, de hecho, que el pasado fue hecho por quien no más está 
aquí. A propósito, la superación de figuras como Don Pedro II, Barto-
lomé Mitre, Venancio Flores y Solano Lopez es lo que permite que haya 
la posibilidad de reparación, pues con ellos lo que restaría era estado de 
beligerancia.

Frente a la paradoja del resentimiento, Gagnebin propone la 

ampliación del concepto de testigo de modo a abarcar 
no solamente aquella persona que vio directamente con 
los propios ojos, pero también aquella que no se va, que 
consigue oír  la narración insoportable del otro y que 
acepta que sus palabras revezen la historia del otro: no 
por culpabilidad o por compasión, pero porque sola-
mente la transmisión simbólica, asumida a pesar y por 
causa del sufrimiento indecible, solamente esa retomada 
reflexiva del pasado nos puede ayudar a no repetirlo infi-
nitamente, pero a se atrever a esbozar una otra historia, 
a inventar el presente.
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En otras palabras, tendremos que seguir escuchando las historias del ge-
nocidio cometido por brasileros, argentinos y uruguayos contra el pue-
blo paraguayo, ocurrido hace cerca de 150 años, como condición para 
seguir creyendo en el potencial integrador de la región. Además del Pa-
raguay, los demás nacionales de los países da América Latina también 
tenemos nuestros resentimientos contra los españoles, portugueses, in-
gleses, franceses y norte-americanos.  Pero somos nosotros los que te-
nemos que tener la capacidad de construir una nueva historia a partir de 
nosotros mismos. Si hasta el momento no hicimos la integración soña-
da no fue solamente por los estratagemas de los grandes adversarios en 
el escenario mundial, pero igualmente por los estratagemas o la insu-
ficiencias de nuestros propios nacionales del pasado y del presente. La 
aceptación de la versión de que nuestras elites gobernantes siempre se 
arrodillaron a los pies de los poderosos implica en considerar que ellas 
pudieran haber escrito una historia diferente, no hubieran sucumbido a 
las presiones de quien los buscó dominar. 

La rememoración propuesta por Gagnebin debe posibilitar que exija-
mos relaciones humanas en bases igualitarias involucrando a los países 
de la región, diferentemente de lo que ocurrió en el pasado y se repite 
en el presente. Si queremos, hoy, realizar la integración entre nuestros 
pueblos, porque este nos parece ser el mejor camino a seguir, no resta 
otra alternativa: lloremos juntos con los paraguayos. Hagamos de su do-
lor nuestra dolor, porque su dolor, a pesar de que sentido de forma dife-
rente, también es nuestro. 150 anos después, no está en cuestión quien 
comenzó o los motivos de la guerra, tampoco los errores de la guerra, 
incluyendo a los llamados “actos vergonzosos” practicados por todas las 
partes, como suele pasar en los conflictos bélicos, pero la despropor-
ción de las acciones bélicas, con los efectos conocidos sobre el Para-
guay. La desproporción alegada está presente en la unión de los dos más 
grandes países de la región, además del Uruguay, contra el Paraguay; e 
la cantidad de muertos del lado paraguayo, sobretodo porque la guerra 
fue mantenida, como venganza personal contra su gobernante, cuando 
el enemigo ya había sido derrotado6; en la destrucción del país, sin que 

6. Los historiadores y demógrafos divergen en relación a la población paraguaya, así 
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los vencedores hayan se preocupado con su reconstrucción en el post-
guerra; y en la partilla territorial entre Brasil y Argentina, asegurada por 
el tratado secreto7 y afirmada por tratados públicos8.

como en relación a las bajas, sobretodo en el caso de los paraguayos. Doratioto relacio-
na estimativas con base en el censo oficial del Paraguay de 1858 y levantamientos más 
recientes de diferentes autores. Mientras que el censo oficial concluye que la poblaci-
ón paraguaya sería entre 800 mil y 1.3357,439, los levantamientos de Richard Francis 
Burton, Vera Blinn Reber y Thomas L. Whigham y Barbara Potthast consideran, res-
pectivamente, los siguientes números: 400 mil a 450 mil, 285.715 a 318.144, y 420 
a 450 mil. De acuerdo con el censo de 1858, evaluaciones revisionistas consideran la 
posibilidad de que las pérdidas humanas paraguayas tengan alcanzado “más del 70% 
de la población y, en esta, la mortandad masculina hubiera alcanzado cerca del 99%”. 
Los levantamientos de los autores mencionados consideran, respectivamente, a la po-
sibilidad de sobrevivencia de “una población de 200 mil mujeres y niños”, el número 
de muertos “mínimo de 24.286 y el máximo de 58.857; y “una reducción del 60% a 
69% de la población con la guerra.” (DORATIOTO, 2002, p. 456-7) Sea cual fuera el 
número aceptado, es pacífico que el número de muertos fue extremamente elevado 
en comparación con la población  del país y con los contingentes nacionales de Brasil, 
Argentina y Uruguay involucrados en la guerra.

7. Por el tratado secreto de la Triple Alianza, se objetivara “por el (articulo) 16o., re- Por el tratado secreto de la Triple Alianza, se objetivara “por el (articulo) 16o., re-
partir el territorio en litigio o exclusivamente paraguayo entre la Argentina y Brasil. 
Mitre tomaría el Chaco paraguayo hasta la Bahía Negra y el Imperio el área fronteri-
za hasta el río Apa por el lado del río Paraguay y hasta el Igurey por el Paraná.” (RO-
DAS, 2011, p. 18)

8. En el post guerra, para fines de definición de fronteras, el Imperio brasilero firmó 
con el Paraguay un tratado de paz por el cual quedó decidido que “todo el margen de-
recho del río Paraná, desde Siete Quedas hacia abajo, perteneciese al Paraguay y de ese 
punto hacia arriba fuese de Brasil. La frontera brasilero-paraguaya, definida en 1872, 
era la que Paranhos propusiera a Carlos López en la década de 1850 y que Portugal 
disputara con España en el siglo XVIII.” (DORATIOTO, 2002, p. 465) En el caso de la 
disputa del Paraguay con Argentina en cuestiones territoriales, el tratado de paz firma-
do en 1876 determinó “el río Paraguay como límite entre las dos Repúblicas, siendo 
que los territorios de las Misiones y del Chaco Central fueron declarados argentinos. 
El restante del territorio chaqueño fue dividido en dos porciones, con Argentina re-
nunciando a cualquier pretensión entre la Bahía Negra y el río Verde. Ya el área entre 
este río y el brazo principal del río Pilcomayo, incluyendo Villa Occidental, sería so-
metida al arbitraje del presidente de los Estados Unidos. Las islas de Atjo y Apipé per-
manecieron con Argentina y Yaceretá con el Paraguay. (...) En 1878, el laudo arbitral 
del presidente norteamericano Rutherford Hayes declaró paraguaya esa área litigiosa.” 
(DORATIOTO, 2002, p. 467-8)
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Por ese dolor, impulsemos pedidos de reconocimiento de la despro-
porción por las autoridades nacionales de Brasil, Argentina y Uruguay, 
como sugiere Michael Lillis (LILLIS, 2009, p. 307-309); divulguemos 
en la media y en las escuelas de los países de la región las revisiones 
históricas que dimensionan los graves errores de nuestros antepasados, 
practicadas donde sea; escribamos artículos científicos; criemos obras 
de arte; pero, sobretodo, amplifiquemos nuestra voz para que el Para-
guay sea tratado, de aquí en adelante, con la igualdad que esperamos ser 
tratados en los foros internacionales.

CONCLUSIÓN

Las reflexiones aquí presentadas componen el informe de la investigaci-
ón sobre la Percepción de la Integración Regional en la Frontera de Bra-
sil, Argentina y Paraguai: Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú, Ciudad del Este. 
Buscan, yendo más allá del ámbito estricto de la investigación, contri-
buir para que, por la reflexión a respeto del pasado y del presente, posa-
mos construir mejores bases para a integración latinoamericana. Pura y 
simplemente no es posible seguir adelante con pretensiones integracio-
nistas sin abrir espacio a esa revisión.



Morar Na Fronteira  
E Pensar A Integração

José Lindomar Albuquerque (UNIFESP)9 

Yo no sé de dónde soy,  
mi casa está en la frontera   
Y las fronteras se mueven,  
como las banderas.

Música: Frontera | Jorge Drexler

INTRODUÇÃO

A temática das fronteiras internacionais, em suas diferentes abordagens, 
tem se tornado um campo fértil de pesquisas e de possibilidades de en-
contros e diálogos frutíferos, como esta interlocução privilegiada com a 
investigação coletiva e colaborativa do professor Jayme Benvenuto. 

Costumo dizer que os territórios fronteiriços entre os Estados nacionais 
são lugares privilegiados para pensarmos a singularidade destas zonas a 
partir de trabalhos de campo. Mas também para lançarmos algumas lu-
zes sobre inúmeros fenômenos sociais contemporâneos e processos his-
tóricos relevantes que também ocorrem nestes territórios, muitas ve-
zes vistos como periféricos e afastados daquilo que acontece nos centros 
políticos, econômicos e culturais dos Estados nacionais. As fronteiras 
terrestres entre nações, especialmente em contextos de assentamentos 
humanos e de trânsitos de pessoas e mercadorias, apresentam suas cen-
tralidades, similitudes e diferenças contrastantes que permeiam a vida 
cotidiana dos moradores fronteiriços. 

As fronteiras costumam ser reduzidas a uma idéia de problema social a 

9. Professor do Curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo (UNI-
FESP), coordenador do Núcleo de Estudos Fronteiriços (UNIFESP) e Membro do 
Observatório da Tríplice Fronteira. 
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ser combatido e controlado. Uma fronteira específica só se torna notí-
cia relevante, publicada e veiculada pela grande imprensa, quando esta 
é transformada em problema social e em espetáculo mediático (Albu-
querque, 2014). Em nosso contexto contemporâneo, a grande impren-
sa, organismos internacionais e programas de segurança dos Estados na-
cionais, entre outros, reduziram as fronteiras a “lugares perigosos”, “mu-
ros de retenção”, pontos de migração clandestina e tráfico de pessoas, 
passagens de drogas e de armas e algumas em lugares de “células terro-
ristas”. Muitas dessas imagens foram associadas intensamente à região da 
“Tríplice Fronteira”10 nas duas últimas décadas (Rabossi, 2009; Béliveau; 
Montenegro, 2010; Amaral, 2010; Ortiz, 2012). 

Mas esta região urbana entre Paraguai, Brasil e Argentina é muito mais 
do que esses alarmes mediáticos e os informes do departamento de se-
gurança dos Estados Unidos (Amaral, 2010). Trata-se de um território 
específico que tem passado por inúmeras transformações econômicas 
e sociais nas cinco últimas décadas, especialmente  no que se referem 
à construção de grandes obras (como a Hidrelétrica Binacional de Itai-
pu), às transformações do espaço urbano, aos circuitos comerciais, aos 
trânsitos turísticos, às migrações de curta e larga distância e às mobili-
dades atuais de estudantes e professores com a criação de novas univer-
sidades, como a Universidade Federal da  Integração Latino-Americana 
(UNILA). 

Esta região de fronteiras é um laboratório privilegiado de experiências 
sociais e de imaginação intelectual. Espaço de encontros, mesclas, dis-
putas, conflitos, assimetrias e diferenciações entre povos e nacionalida-
des distintas que foram se concentrando aqui durante estas décadas e fo-
ram produzindo outras tantas fronteiras. É nesse sentido de laboratório 

10. Tradicionalmente conhecida como região das três fronteiras, como aparece ainda 
como “marca” no nome de hotéis e outros negócios fronteiriços, esta área passou a ser 
conhecida externamente como “Tríplice Fronteira” (em maiúscula) especialmente a 
partir do início dos anos de 1990 (com os atentados a Embaixada de Israel em 1992 e 
a Associação Mutualista Israelita Argentina (AMIA) em 1994 em Buenos Aires). A as-
sociação negativa entre terrorismo e tríplice fronteira se intensificou após os atentados 
às torres gêmeas nos Estados Unidos, em 2001, com informes freqüentes do Departa-
mento de Segurança daquele país.   
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que entendo o formato dessa pesquisa sobre as percepções da integra-
ção entre Ciudad del Este, Puerto Iguazú e Foz do Iguaçu, realizada pelo 
professor Jayme Benvenuto e seus orientandos. As entrevistas realizadas 
nas três cidades com moradores fronteiriços de distintas posições pro-
fissionais e sociais, os seminários transdisciplinares para pensar o anda-
mento da pesquisa e o próprio formato colaborativo deste livro se cons-
tituem em um marco importante de uma produção compartilhada do 
conhecimento acadêmico. 

Minha contribuição aqui, em diálogo com as teorias de fronteira e as 
entrevistas realizadas pelo professor Jayme Benvenuto, será pensar um 
pouco sobre a singularidade dos territórios fronteiriços e alguns senti-
dos de integração contidos nestas inúmeras vozes.

OS ESTUDOS DE FRONTEIRA E A MIRADA 
DESCOLONIAL

Estudar as fronteiras internacionais significa permanecer de olhos e 
ouvidos abertos para não cair nas armadilhas fronteiriças. O que indi-
ca manter uma atitude crítica na observação da vida cotidiana, proble-
matizando os discursos que naturalizam a fronteira política ou aquelas 
conversas corriqueiras que afirmam que aqui na “tríplice fronteira” não 
há barreiras, pois todos circulam livremente, uma vez que não existem 
controles rígidos de documentos e nem há muros de detenção de flu-
xos, especialmente entre o Brasil e o Paraguai. Quando escutamos as 
narrativas dos mototaxistas sobre os controles cotidianos e as práticas de 
propinas em torno do “contrabando” de alimentos, inclusive na frontei-
ra Brasil-Paraguai, percebemos a parcialidade de determinadas imagens 
imediatas sobre esta zona fronteiriça. As fronteiras nacionais são realida-
des complexas, paradoxais, heterogêneas, produzidas por muitos agen-
tes sociais e estatais em interação (Albuquerque, 2013).

 Desta forma, distanciamos definitivamente da idéia de que a fronteira é 
um produto único e unívoco do Estado nacional. Claro que não existi-
riam fronteiras nacionais sem a ação direta e determinante dos agentes 
estatais que produzem essas fronteiras ao longo do tempo. Mas as fron-
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teiras estatais vão adquirindo contornos econômicos, sociais e simbó-
licos para as pessoas que vivem e transitam nesses territórios. As fron-
teiras políticas são também econômicas, culturais, simbólicas e men-
tais (Kavanagh, 1994). São imaginadas, compartilhadas e disputadas por 
aqueles que visitam, circulam e vivem nestes territórios entre nações.  

Os próprios estudos acadêmicos sobre as fronteiras nacionais, desde o 
final do século XIX na Europa, partem de uma visão Estadocêntrica, 
produzida muitas vezes por agentes do próprio Estado (como militares 
e diplomatas) e situados nos centros políticos destes Estados (Sprandel, 
2005). A tradição relevante de estudos de fronteira na área de Geografia 
e de Relações Internacionais durante o século XX também esteve bas-
tante centrada no ponto de vista dos Estados e distantes da vida cotidia-
na dos moradores fronteiriços. 

 A entrada das Ciências Sociais (particularmente da Antropologia e da 
Sociologia) nos estudos sobre as fronteiras internacionais, especialmen-
te a partir do final dos anos de 1980 e início da década de 1990, pro-
duziu algumas mudanças importantes nas abordagens fronteiriças. Es-
távamos, naquele contexto, vivenciando as transformações fronteiriças 
produzidas com o fim do Muro de Berlim (1989) e da União Soviética 
(1991) e com o tratado de criação do espaço Schengen de livre circula-
ção na Europa (a partir de 1985), bem como o início e intensificação 
da construção do muro entre México e Estados Unidos (1991-1994), a 
criação do North American Free Trade Agreement - Nafta (1994) e do Mer-
cado Comum do Cone Sul - Mercosul (1995) no continente americano. 

Muitos destes novos pesquisadores já não eram agentes estatais, mas in-
telectuais ligados à universidade que foram realizar trabalhos de cam-
po sobre diversos fenômenos sociais situados em regiões de fronteiras 
internacionais em profundas transformações (Donnan;Wilson, 1994; 
1999; Vila, 2000; 2002; 2003). Trata-se de uma visão, sobretudo, de 
fora do Estado e de perto da realidade dos moradores fronteiriços. Es-
tas abordagens locais permitiram ver a fronteira política como produ-
tora e produto de muitas outras fronteiras sociais (Vila, 2002). Muitos 
destes trabalhos passaram a pensar as regiões de fronteira como áreas 
centrais de construção de identidades e alteridades nacionais, produzi-
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das em processos de longa duração histórica e em situações sociais co-
tidianas nos jogos de identificações contrastantes (Sahlins, 1989; Grim-
son, 2003).  

Os estudos antropológicos de fronteiras na América do Sul, especial-
mente no Cone Sul, se inspiraram bastante em autores europeus e esta-
dunidenses que estudaram, em contextos nacionais específicos, as mu-
danças nas fronteiras européias com o “fim das fronteiras internas” e na 
zona fronteiriça entre o México e os Estados Unidos, especialmente os 
denominados Border Studies (Grimson, 2000; Amante, 2014). Ainda é 
pouco expressiva uma reflexão teórica sobre as fronteiras desde a Amé-
rica Latina. Tudo indica que a divisão clássica- e tão criticada pelo pen-
samento pós-colonial - entre a produção teórica localizada nos centros 
europeus e norte-americanos e os estudos de caso empírico na América 
Latina, que aplicam essas teorias do norte, continua sendo hegemôni-
ca nos estudos de fronteira no contexto contemporâneo dos países da 
América do Sul. 

Acredito que podemos consolidar, desde a América Latina, um giro 
epistêmico importante nos estudos de fronteira a partir de um diálo-
go produtivo e crítico com o pensamento descolonial (Mignolo, 2000; 
2015). Não significa abandonar e se isolar do debate teórico produzido 
nos outros continentes (inclusive dos Border Studies), mas compreender 
a geopolítica do conhecimento (Mignolo, 2011) sobre as fronteiras e 
buscar produzir teoria desde nossos trabalhos empíricos. Para isso, con-
sidero importante deslocar o pensamento descolonial, atualmente mais 
ensaístico e centrado em grandes narrativas históricas do processo de 
colonização europeu e da continuidade da colonialidade do saber e do 
poder nestas sociedades (Mignolo, 2007; Quijano, 2005; Lander, 2005; 
Escobar, 2003) para um pensamento capaz de dialogar com as pesquisas 
empíricas realizadas em contextos de fronteiras no interior da Améri-
ca Latina. 

Essa reflexão teórica pode problematizar e questionar, inclusive, a nar-
rativa de uma interlocutora que reforça a subalternidade da América La-
tina e a superioridade dos Estados Unidos a partir dos “males de origem” 
da formação colonial latino-americana: 
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Para mí es mucho más de ser latinoamericano, es sentir, 
de ser de América, de ser de un continente que más allá 
de todas las dificultades desde la colonización con Cris-
tóbal Colón, desde el descubrimiento con Cristóbal Co-
lón, de las personas que nos trajeron acá, porque fueron 
la mayoría personas que estuvieron recluidas, condena-
das, personas de una cultura muy baja quienes se unieron 
con nuestros grupos étnicos, porque tuvimos varias in-
dias unidas con españoles aqui. Entonces sentir un poco 
en la sangre lo que es la base de eso. Lastimosamente el 
norte de América tuvo un privilegio muy grande de te-
ner personas cultas pero Latinoamérica no tuvo ese pri-
vilegio y que hoy por hoy sea una potencia en el mundo, 
reunidos todos los países y puedan demostrar su calidad 
de gente, su capacidad, su idoneidad y que pueda llegar 
a ser personas que hoy por hoy representan los organis-
mos internacionales y hablar bien y explicar bien lo que 
es Latinoamérica, eso es muy importante y uno se orgul-
lece de ser latino-americana (Gloria Carolina Ramírez, 
Coordinadora del Centro Regional de Mujeres del Alto 
Paraná,  19/08/2014). 

Ainda que estivesse falando do orgulho de se sentir latino-americana e 
das possibilidades de superação dessa desigualdade, esta narrativa traduz 
um tipo de leitura colonial muito comum em vários relatos de viajantes 
e de alguns ensaios de interpretação das sociedades latino-americanas. 
Trata-se de construir um relato negativo fundacional a partir das idéias 
de crime, mestiçagem e falta de cultura. Este imaginário geralmente 
contrasta com a representação positiva da formação dos Estados Uni-
dos por puritanos cultos e não mestiços que estavam fugindo das guer-
ras religiosas.      

Para além das reflexões sobre colonialismo europeu e colonialismo in-
terno (González Casanova, 2006; Rocabado, 1997), presentes no de-
bate descolonial, talvez fosse interessante pensarmos o colonialismo 
fronteiriço nestes cenários de fronteiras assimétricas, como esta entre 
o Paraguai, o Brasil e a Argentina. O pensamento fronteiriço de Walter 
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Mignolo (2000; 2015) precisa habitar mais efetivamente nas realidades 
concretas das fronteiras internacionais e suas múltiplas dinâmicas de do-
minação e subordinação que operam por meio de memórias, discrimi-
nações, orgulhos nacionais, formas de admiração do outro e exploração 
do trabalho dos “estrangeiros” do país vizinho. 

Neste sentido, a pesquisa do professor Jayme Benvenuto, ao se aproxi-
mar deste debate, lança algumas inquietações relevantes no sentido de 
construir pontes teóricas entre o heterogêneo pensamento pós-colonial 
na América Latina e os estudos de fronteira. Esta problemática teórica 
inicial se configura também como preocupação metodológica, aqui ex-
pressa por meio da polifonia de vozes dos entrevistados e da horizonta-
lidade dada a estes diversos interlocutores, localizados em distintos lu-
gares de poder e de saber. As falas dos entrevistados indicam posições 
nacionais e sociais e a clareza que a idéia de integração pode significar 
coisas distintas quando enunciada desde Ciudad del Este, Puerto Igua-
zú e Foz do Iguaçu ou a partir de um empresário ou de um mototaxista. 

VIVER EM TERRITÓRIOS FRONTEIRIÇOS

O que nos interessa aqui é pensar a natureza específica dos denominados 
territórios fronteiriços entre Estados nacionais. Por território frontei-
riço estamos compreendendo somente as zonas habitadas próximas ao 
limite terrestre entre países vizinhos, uma vez que a noção de território 
está sendo pensada como simultaneamente espaço de poder, de fluxos 
variados, de relações sociais e memórias coletivas compartilhadas sobre 
lugares de vivências (Haesbaert, 2007 ; 2011).11  A particularidade dos 
territórios fronteiriços tem a ver com a presença humana, com a sobe-
rania territorial demarcando cotidianamente os limites entre o nacio-
nal e o estrangeiro e com a proximidade física, e muitas vezes cultural, 
entre territórios nacionais, facilitando vários fluxos diários de pessoas 
e mercadorias. A paisagem naturalizada dos limites territoriais e a natu-

11. A discussão aqui apresentada sobre território fronteiriço foi sistematizada a partir 
de um debate coletivo realizado no seminário sobre Gênero e Território, coordenado 
pelo pesquisador José Miguel Olivar, na Universidade de Campinas (UNICAMP), no 
dia 31 agosto e 1 de setembro de 2015. 
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reza dos fluxos fazem parte das memórias e das sociabilidades dos mo-
radores fronteiriços. 

O território fronteiriço não é somente o que é fixo na paisagem, mas as 
territorialidades produzidas por meio dos fluxos de pessoas e de mer-
cadorias. (Haesbaert, 2007). Estes fluxos adquirem distintas escalas e 
são operados por diferentes agentes sociais e estatais. Há, portanto, uma 
fluidez dos contornos das chamadas zonas fronteiriças, sendo difícil de-
limitar os limites de uma região fronteiriça do ponto de vista dos fluxos. 
As escalas dos fluxos e os tipos de controles que existem depois das adu-
anas oficiais têm variações espaciais e temporais nas diferentes fronteiras 
nacionais. No caso da região da “tríplice fronteira”, alguns interlocuto-
res restringem o território de fronteira à experiência diária entre as três 
cidades, enquanto outros percebem este território de uma maneira mais 
ampla, incluindo também toda área de forte influência dos imigrantes 
brasileiros no Paraguai. 

A população dos territórios fronteiriços é formada, sobretudo, por 
agentes das forças de segurança, fiscalização e administração dos órgãos 
militares, diplomáticos, jurídicos, sociais e políticos do Estado, pelos 
heterogêneos moradores fronteiriços e por aqueles que transitam por 
estes espaços. Não se trata de uma divisão rígida, uma vez que sabe-
mos que os indivíduos que participam das diferentes esferas do Esta-
do são muitas vezes moradores fronteiriços e os que somente transitam 
em uma cidade pode ser morador permanente na cidade fronteiriça do 
país vizinho. Outros moram em cidades próximas e vêem essas cidades 
como lugares de passagem obrigatórios ou como centro de resolução de 
questões de saúde ou serviços financeiros. Muitos guardam vivências e 
memórias destes territórios fronteiriços. 

Habitar em uma região fronteiriça é uma experiência singular, dizem aqui 
muitos dos entrevistados. As pequenas distâncias físicas entre as cidades 
pertencentes a diferentes nações, o ritmo dos fluxos diários entre limites 
internacionais e as relações construídas em relação aos vizinhos e aos nacio-
nais dos centros políticos e econômicos de cada país produzem essa idéia 
de um território específico, distintos de outras regiões do Estado nacional: 
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Entendemos el habitante de la frontera como un habi-
tante distinto al resto de la ciudadanía. Entendemos que 
el habitante de Foz también tiene profundas distinciones 
con el habitante del interior de Brasil y lo mismo pasa 
con el de Ciudad del Este porque las necesidades de vín-
culos o las necesidades que tenemos los habitantes de 
frontera son distintas de las que tiene cualquier otro ha-
bitante del interior de un país. Creo que la mirada que 
nosotros podemos tener de integración también va a ser 
distinta a la mirada que tiene de integración un habitan-
te de São Paulo o la que tiene un habitante de Asunción 
o un habitante de Buenos Aires (Gustavo Ried, Secreta-
rio de Gobierno de la Municipalidad de Puerto Iguazú,  
5/10/2014). 

As redes de parentesco, as amizades e as mobilidades transfronteiriças, 
bem como as influências culturais dos países vizinhos, propiciam for-
mas de sociabilidades específicas e este sentimento de que o habitante 
da fronteira é diferente daquele que vive em outra parte do território 
nacional. A cidade do país vizinho pode inclusive ser imaginada como 
um bairro da própria cidade, com aparece em algumas entrevistas. A 
imagem mais idealizada é que o ser fronteiriço é um ser híbrido, pro-
dutor de uma “terceira cultura” distintas da rigidez das “culturas nacio-
nais” (Clanclini, 2000; Anzaldúa, 1987; Hannerz, 1997). Mas, ao mes-
mo tempo, escutamos interlocutores dizendo que os brasileiros se fe-
cham no idioma português e não aprendem o espanhol ou o guarani. 
Para estes entrevistados, são os argentinos de Misiones (que são dife-
rentes dos “portenhos”) e os paraguaios do Alto Paraná aqueles que mais 
se esforçam para falar em português quando estão na cidade de Foz do 
Iguaçu. As próprias mesclas ou distinções lingüísticas estão atravessa-
das de assimetrias de poder que se expressam nos fenômenos culturais 
e simbólicos.

A vida cotidiana se tece com o “outro” morando “ao lado” ou do “lado de 
cá”, uma vez que temos as migrações e as circulações transfronteiriças 
que estruturam esses espaços. Podemos perceber que viver na fronteira 
é conviver, se diferenciar e, algumas situações cotidianas, entrar em atri-
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to, admirar ou discriminar o “outro”. As relações cotidianas entre pesso-
as de nacionalidades distintas na fronteira estão permeadas de diferen-
ças e desigualdades nacionais, de classe social, de gênero ou raciais (Vila, 
2002). A fronteira política é um dispositivo que aciona diversas outras 
fronteiras simbólicas. As diferenças culturais e desigualdades econômi-
cas e sociais nestas fronteiras assimétricas entre Brasil, Paraguai e Argen-
tina produzem intercâmbios, deslocamentos, aproximações, mesclas e 
também rechaços, discriminações e afastamentos. 

Ao longo das entrevistas podemos ver os entrevistados paraguaios se 
definindo como um país pobre e subdesenvolvido e vendo o Brasil e a 
Argentina como potências econômicas. Para um entrevistado, os para-
guaios são geralmente discriminados pelos argentinos, que se sentem 
superiores. 

Que existe un peso superior sobre los paraguayos con 
relación a los argentinos y muchas veces ellos llevan en 
cuenta una discriminación, (..) tipo una persona racista 
(...).  Si vos sos paraguayo ellos te discriminan porque 
ellos se sienten superiores. (Macário Rodriguez Alvaren-
ga, Mototaxista em Ciudad del Este, 16/09/2015).

Os paraguaios se sentem mais próximos e amigos dos brasileiros, ainda 
que seja uma relação de amizade geralmente não horizontal, pois os pa-
raguaios fronteiriços geralmente admiram o Brasil, os brasileiros e à lín-
gua portuguesa, enquanto os brasileiros da fronteira vêem os paraguaios 
como inferiores, dificilmente se interessam pelas línguas paraguaias (es-
panhol e guarani) e atribuem aos paraguaios à condição de “chirú  ou 
xirú”12 e não adaptados à “cultura do trabalho”. Neste sentido, a frontei-
ra é um jogo de espelhos, de contrastes e de hierarquia das diferenças. 

12. A palavra deriva de “Che iru” na língua guarani, que significa “meu amigo, meu 
companheiro”. Mas os brasileiros (especialmente do sul do Brasil) usam com um senti-
do negativo, geralmente associado à condição indígena ou mestiça dos paraguaios, que 
ainda falam uma língua de herança indígena e gostam de alimentos bastante associados 
à tradição dos índios, como a mandioca. Há inclusive a expressão “xirú mandioquei-
ro” ao se referir ao paraguaio de uma maneira depreciativa no contexto dos conflitos 
agrários no Paraguai. 
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Um lugar privilegiado para pensarmos formas de dominação e subordi-
nação entre países da América Latina que tiveram um passado colonial, 
uma guerra de extermínio na redefinição dos territórios nacionais no 
século XIX e que se encontram hoje em posições assimétricas, bastante 
visíveis na região de fronteiras.  

Hay otros que tienen desprecio hacia lo que es el para-
guayo, piensan que el paraguayo es su empleado o al-
guien que tiene que servirle y viene de ciertos sectores, 
no podemos generalizar tampoco, pero si, vemos diaria-
mente que existe un maltrato. Hay pobladores colonos 
de Brasil que despectivamente le llama “Chi rú” al para-
guayo, no de un modo amigable sino ya con una connota-
ción despectiva hacia el paraguayo en sí. Y son conceptos 
que cierto sector maneja, no podemos generalizar pero 
podemos hablar de que el sector agropecuario, los colo-
nos que se dedican a la plantación de soja y todo ese sec-
tor si tiene un concepto de menospreciarle al paraguayo 
(Angel Ibarra,  Jefe Regional de Migraciones de Alto Pa-
raná, 17/07/2014). 

Muitas cidades fronteiriças são vistas na atualidade, especialmente por 
aqueles que se deslocam até essas localidades, como “paraísos do con-
sumo”. Neste caso particularmente Ciudad del Este13. “Ir à fronteira” já 
se transformou, para muitos consumidores, como sinônimo de ir a um 
“lugar de compra de produtos mais baratos”. A região de fronteira passa 
a ser imaginada especialmente como uma zona comercial, também por 
aqueles que vivem e trabalham nas cidades. Estas percepções têm algu-
mas variações por parte dos entrevistados em Ciudad del Este, Puerto 
Iguazú e Foz do Iguaçu. Para os paraguaios de Ciudad del Este, a fron-
teira e a integração fronteiriça passa pela centralidade da circulação co-
mercial e pela suspensão das “trabas” comerciais, especialmente impos-
tas pelo Brasil. Os argentinos de Puerto Iguazú já enfatizam mais o tu-

13. Ciudad del Este, antes conhecida como Puerto Stroessner até 1989, recebeu a pri-
meira concessão para formar uma zona franco em 1960, mas foi em 1971 que foi san-
cionada a Ley 273 que criou uma zona franca internacional (Rabossi, 2009). 
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rismo e a importância de “vender” os “atrativos turísticos”, como as Ca-
taratas do Iguaçu, sem as demarcações das diferenças nacionais, ou seja, 
como uma região única. Enquanto os brasileiros de Foz do Iguaçu falam 
simultaneamente de turismo e comércio. Tudo indica que Foz do Iguaçu 
funciona como uma espécie de cidade-ponte, concentrando e conectando 
essas duas atividades econômicas e também os espaços urbanos de Ciu-
dad del Este y Puerto Iguazú, uma vez que ainda não existe uma ponte 
física direta entre o Paraguai e a Argentina. 

Diante destes fluxos comerciais e das desigualdades nas garantias de ser-
viços sociais pelos Estados fronteiriços, a fronteira é vista, sobretudo, 
como um recurso econômico e social para muitos moradores e as di-
ferenças que existem entre um lado e o outro são mobilizadoras dos 
deslocamentos para trabalho, negócios, lazer, assistência social etc.(Val-
cuende, 2009; Albuquerque, 2012). Conforme as balanças desiguais dos 
câmbios das moedas, dos preços das mercadorias, serviços sociais, im-
postos, condições e ofertas de trabalho, entre outros, observamos os 
sentidos e as concentrações dos fluxos de mercadorias e de pessoas que 
flutuam ao sabor das conjunturas políticas e econômicas de cada país e 
que produzem continuamente os diferenciais fronteiriços. 

porque dependendo da conjuntura, do câmbio, quando 
o câmbio é favorável para um país naturalmente os cida-
dãos daquele país tendem a ir mais para o outro lado das 
fronteiras, e vice-versa quando essa relação se inverte, 
ao longo dos anos a gente tem constatado muito essas in-
versões que às vezes são favoráveis pra um, por exemplo 
hoje na relação Brasil-Argentina está bastante favorável 
para o Brasil porque existe uma inflação na Argentina 
(Ivair Luis Hoffman, Assessor de Comunicação da Recei-
ta Federal em Foz do Iguaçu , 2014). 

A fronteira é, portanto, uma espécie de pêndulo que muda continuamen-
te conforme a direção dos ventos. Quem vive na fronteira geralmente 
também vive da fronteira, ou seja, o limite político pode se constituir 
como um recurso de atração e diferenciação marcada pela proximidade 
territorial, as gestões políticas distintas, as diferenças jurídicas e por de-
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sigualdades econômicas e sociais que dinamizam os fluxos fronteiriços.

As zonas fronteiriças podem ser sentidas ainda como lugares mais fle-
xíveis em termos de controles pessoais do que o restante do território 
nacional. Nas entrevistas, os interlocutores falam da ausência de fisca-
lização que existem para aqueles que transitam até determinado quilô-
metro do país vizinho.  Mas, por outro lado, as fronteiras são espaços de 
existência de distintas legislações nacionais. Estas distintas legislações 
entre uma cidade e outra são percebidas especialmente quando estes 
moradores se deslocam em seus veículos e percebem que as formas de 
fiscalização, as obrigações dos condutores e as punições das infrações de 
trânsito são diferentes em cada território nacional. 

Quando eu vou na Argentina, eu preciso colocar dois tri-
ângulos e tenho que colocar, enfim, uma colcha lá, um 
lençol mortuário, são coisas que não existem aqui no 
Brasil. Então muitas vezes por desconhecimento o cida-
dão visita outro país e eles querem fazer as coisas certas, 
mas eles acabam podendo ser penalizados por alguma si-
tuação, por ignorância, por desconhecimento, pela dife-
rença que existe no tratamento, seja penal, seja de trân-
sito, administrativo, em todos os países (Ivair Luis Ho-
ffman, Assessor de Comunicação da Receita Federal em 
Foz do Iguaçu, 2014). 

Estes diferentes aspectos e contradições das realidades fronteiriças po-
dem ser percebidos a partir dos sentidos de integração que estes diferen-
tes interlocutores formulam ou desejam que se efetive na experiência 
cotidiana. As distintas visões sobre integração fronteiriça, sistematizada 
no tópico seguinte, estão em sintonia com a maneira como estes entre-
vistados imaginam esse território fronteiriço e projetam a integração.

SENTIDOS LOCAIS DA INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA

O termo integração aparece, nas falas, associado à união, traçar objeti-
vos e metas comuns, convivência, harmonia, tranqüilidade, luta por di-
reitos em conjunto, entre outros. São percepções construídas a partir de 
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experiências cotidianas, de memórias compartilhadas e de desejos, valo-
res e crenças em projetos de aproximação entre as cidades fronteiriças. 
Neste sentido nativo, o termo “integração” pode significar, entre outros 
significados possíveis: a) livre circulação de pessoas e mercadorias; b) 
uniformização de legislações e cooperação para o controle e gestão dos 
fluxos legais e ilegais; c) dependência econômica e desejo de igualdade 
de trato entre os países; d) convivência pacífica com distintas naciona-
lidades e etnias; e) misturas culturais; f) intercâmbios educativos. Algu-
mas percepções estão mais presentes em interlocutores de uma cidade 
do que de outra. 

Uma idéia de integração bastante enfatizada por vários interlocutores, 
situados nas três cidades, é a perspectiva de uma maior liberdade de cir-
culação de pessoas e de mercadorias. Trata-se de uma concepção cons-
truída a partir da experiência cotidiana entre a circulação “sem contro-
le” ou com menos fiscalização entre Ciudad del Este e Foz do Iguaçu e 
uma crítica aos controles e às filas constantes na fronteira entre Foz do 
Iguaçu e Puerto Iguazú. A livre circulação é um ideal a ser atingido e 
serve como plataforma de denúncia as várias “trabas” comerciais relacio-
nadas aos limites das cotas de compra em Ciudad del Este e outros con-
troles aduaneiros, a fiscalização  “injusta” ao  “contrabando” de alimentos  
na  aduana Brasil-Paraguai e na aduana argentina, enfatizada pelos moto-
taxistas, e o problema de validação de diplomas para aqueles que cursam 
suas faculdades do outro lado da fronteira, aproveitando os diferenciais 
fronteiriços em relação ao preço dos cursos, a facilidade de entrada na 
universidade, entre outros fatores. 

Entretanto, os próprios controles existentes na aduana argentina, para-
doxalmente, podem ser vistos como positivos, pois evitam as fugas de 
assaltantes e assassinos, tão comum na “porosa” e “livre” fronteira com o 
Paraguai. Conforme este interlocutor da pesquisa, 

Tem o lado bom porque a gente sabe que dificilmente 
alguém vai roubar um carro teu e vai entrar. Vai “tá” sen-
do vendido lá, impossível. E muitas coisas que acontece, 
a pessoa comete um crime aqui e fugir pra Argentina, 
isso não dá. Só se for muito num bagageiro de um car-
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ro e ainda corre o risco deles fiscalizarem (Sérgio Bel-
trame, Secretário de Governo da Prefeitura de Foz do 
Iguaçu, 2014). 

 Ainda nessa perspectiva da circulação, a noção de integração pode apa-
recer menos como um desejo e uma denúncia contra os controles in-
devidos e mais como uma realidade existente. Trata-se da relação direta 
com as mobilidades transfronteiriças impulsionadas pelos diferenciais 
fronteiriços. Os exemplos mais concretos foram apresentados na área 
da saúde, tanto por interlocutores paraguaios como brasileiros. Eles 
destacam a forte presença de brasileiros e argentinos que costuma ir 
até a cidade paraguaia para tomar vacinas e os paraguaios e “brasiguaios” 
que se deslocam para os diferentes serviços médicos em Foz do Iguaçu. 
O diretor do Hospital Municipal em Foz do Iguaçu reconhece que este 
tipo de integração não tem a contrapartida nos territórios vizinhos. O 
Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS) é universal, enquanto no Para-
guai e na Argentina não é. Essa imensa quantidade de atendimentos aos 
nacionais dos países vizinhos, especialmente de paraguaios, onera os co-
fres públicos dos municípios brasileiros:

Então a gente tem tido essa identificação, isso de cer-
ta maneira causa uma oneração significativa nos custos 
da estrutura do serviço. Ou seja, os recursos financei-
ros normalmente são limitados, calculados normalmen-
te para população residente no município e algumas re-
ferências pactuadas, mas no caso aqui extrapola qualquer 
regra do próprio sistema único de saúde por conta dessa 
grande circulação de pessoas e a facilidade de circulação 
entre os países, principalmente essa ida e vinda do Para-
guai. (Geraldo Biesek, diretor do Hospital Municipal Pa-
dre Germano Lauck, 25 de Março de 2015)

Uma segunda idéia de integração está associada à gestão e controle coo-
perativos dos fluxos, tanto em relação à padronização das legislações nas 
três cidades, como das ações de cooperação entre as polícias de frontei-
ra. A existência de leis distintas, por exemplo no trânsito, geram mui-



48

tos obstáculos e conflitos cotidianos, sendo um sério empecilho para 
integração e circulação transfronteiriça. “Existem diferenças nos orde-
namentos jurídicos, nós ainda não temos uma maior homogeneidade, 
vamos dizer assim, no que toca aspectos penais, aspectos administrati-
vos, a questão de legislação civil” (Ivair Luis Hoffman, Assessor de Co-
municação da Receita Federal em Foz do Iguaçu, 2014). Neste sentido 
da gestão dos fluxos, a integração aparece também como cooperação 
entre forças de segurança ou agentes responsáveis pela arrecadação de 
tributos:  

ciudadanía quiere esa integración porque se nota la dife-
rencia desde cuando hay el intercambio de informacio-
nes o cuando hay cooperación entre los policías de Bra-
sil, Argentina y Paraguay tienen menos trabas para pa-
sar libremente la frontera (...). Nosotros trabajamos en 
el  intercambio de informaciones y trabajo coordenado 
contra la delincuencia. Ese es el trabajo que hacemos con 
los tres países (Crio. Pral. Simeón Martínez  Director de 
la cuarta Zona Policial,. Data: 24/07/14)

Um terceiro sentido de integração vem fortemente acompanhado de 
uma denúncia das assimetrias fronteiriças. Para alguns interlocutores 
paraguaios, não existe uma integração entre as cidades, o que há é uma 
dependência econômica do Paraguai em relação aos países mais podero-
sos na região, notadamente Brasil e Argentina. A integração seria algo a 
ser construído que passaria pelo combate as assimetrias entre os países 
no Mercosul, os grandes ajudando os pequenos, e por um tratamento 
igualitário, sem interferência na soberania do Paraguai. Neste caso da 
relação entre integração e soberania, os entrevistados paraguaios fazem 
referência geralmente ao fato político ocorrido em 2012, quando os ou-
tros presidentes dos países do Mercosul resolveram suspender o Para-
guai do bloco regional depois que o congresso paraguaio cassou o man-
dato de Fernando Lugo. 

Um quarto sentido se refere à narrativa da integração como convivên-
cia pacífica, esta pode ser localizada especialmente em Foz do Iguaçu, 
sendo parte da propaganda turística do município (Macagno, 2011). Ali 
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convive pacificamente desde os vizinhos paraguaios e argentinos até os 
distantes e próximos árabes, chineses e coreanos. Muitos dos interlocu-
tores brasileiros aqui reproduzem esse ideal de convivência, ao destacar 
a idéia de irmandade e amizade entre brasileiros, paraguaios e argenti-
nos. Trata-se de conviver, tolerar e respeitar este “outro”, mas não ne-
cessariamente se aproximar e se misturar com estas múltiplas alterida-
des cotidianas.   

Foz do Iguaçu, nós temos 76 etnias em Foz do Iguaçu e 
todas convivem sem problema nenhum. Então com re-
lação à convivência com os paraguaios e argentinos, sem 
problema nenhum, da mesma forma que aqui existem 
colônias árabes, libaneses, portugueses, enfim, aqui se 
convive em perfeita harmonia (Danilo Vendruscolo, Pre-
sidente do CODEFOZ – Foz do Iguaçu, 2014).

O sentido de integração como mistura cultural aparece, nas entrevistas, 
relacionado aos casamentos mistos, similitudes de costumes, mas espe-
cialmente às mesclas lingüísticas. Os exemplos estão relacionados ao 
“portuñol”, vistos, às vezes, como forma de aproximação entre o Bra-
sil e os demais países de língua espanhola. “Entonces yo creo que hay 
una integración así para nosotros és habitual la integración que existe, 
és como se dice en Ciudad del Este se habla el brasiguayo, un portugués 
mal hablado y un español mal hablado, entonces esto nos da una pauta 
de que estamos sí integrando”.(Dra. María Yukra, Directora Médica del 
Hospital Regional de Ciudad del Este,  20/8/14) 

Entretanto, o “portunhol” falado por brasileiros em Ciudad del Este 
pode ser visto como algo negativo, por alguns paraguaios, pois pode ser 
identificado com a falta de esforços dos brasileiros em falar no idioma 
do lugar, diferente da vontade do paraguaio ou argentino falar em por-
tuguês quando estão em território brasileiro. Sobre o “portunhol”, 

Respeto, pero no me gusta. Que así como vos procuras 
ellos tienen que también... porque ellos [brasileños] difí-
cilmente te hablen en español porque, de repente, noso-
tros tenemos más facilidad. (..)... pero siempre el por-
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tugués te digo que hablaba, escuchaba, no hay problema, 
pero las lenguas, justamente, que no se burlen del gua-
raní porque es nuestro y eso es. (Emilia Montiel, Admi-
nistradora Shopping Ibiza de Ciudad del Este, entrevista 
realizada em  24/07/2014).

A integração como hibridismo cultural e adaptação aos valores cultu-
rais locais  está ainda associada à imigração de brasileiros no Paraguai. 
Dependente do interlocutor, estes imigrantes podem representar um 
exemplo concreto de integração e de adaptação à vida cultural no Para-
guai. Integração ameaçada, às vezes, pelos conflitos gerados pelos cam-
poneses paraguaios e a expulsão dos imigrantes de suas propriedades. 
Mas, por outro lado, podem ser vistos como um símbolo da dominação 
brasileira e de não integração, especialmente os brasileiros do agrone-
gócio, pois falam em português e mantêm viva sua “cultura”: 

 la mayoría de estos colonos que vienen a Paraguay a ga-
nar, digamos, su día a día, ellos no buscan integrarse a 
Paraguay, ellos mantienen su cultura, su idioma, son muy 
pocas las excepciones de ese sector que busca formar 
parte de la sociedad paraguaya. Más bien ellos por obli-
gación vienen, tienen que estar en día con sus papeles 
respectivos, pero no por voluntad propia porque ellos, 
su idioma, su cultura, todo ellos mantienen vivo y no 
desean integrarse a la cultura paraguaya. Se mantienen 
muy fuerte, incluso hablamos de las poblaciones fronte-
rizas donde uno va y hay radios en portugués, la propia 
población, en los comercios se habla portugués y no, de 
repente, buscar integrarse con el idioma de lo que es Pa-
raguay (Angel Ibarra, Jefe Regional de Migraciones de 
Alto Paraná,  17/07/2014).

Um último significado aqui sistematizado diz respeito à existência e ne-
cessidades de novos intercâmbios educativos. Alguns entrevistados lem-
bram algumas experiências de intercâmbios entre escolas brasileiras e 
argentinas (provavelmente uma referência às Escolas Interculturais de 
Fronteira)  e a experiência de um projeto da Itaipu que existiu alguns 
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anos atrás. Este projeto se fundamentava na escrita e envio de cartas 
dos alunos de cada cidade para outros localizados nas cidades vizinhas, 
mas pertencentes a outros países. A idéia era trocar experiências e per-
cepções entre estes alunos. Mas também estes interlocutores imaginam 
possibilidades de intercâmbios de estudantes entre as universidades des-
tes países, uma vez que estes alunos vão mais para outros países, como 
Estados Unidos e nações europeias, e quase não conhecem as experiên-
cias educativas dos países vizinhos. Trata-se especialmente de uma apos-
ta de intercâmbio educacional direcionado às novas gerações: 

Eu acho que o início seria a questão educacional, nós te-
ríamos que começar com que houvesse facilidade com 
que crianças pudessem estudar em vários países e que 
as matérias que fossem lecionadas nessas regiões fossem 
mais ou menos uniformizadas. Aprender, por exemplo, o 
espanhol e o português, além do inglês, matérias de his-
tória que envolvessem os três países, questões de civili-
dade, diferenciabilidade entre os três países (José Gnas-
pini Polícia Federal em Foz do Iguaçu, 2014). 

Os sentidos aqui sistematizados não estão claramente delimitados nas 
falas desses interlocutores. Uma idéia de integração como convivên-
cia pode coexistir, em uma mesma fala, com um sentido de integração 
como livre circulação. Da mesma forma, alguém que critica a depen-
dência econômica e clama por um tratamento igualitário, para que re-
almente se construa uma verdadeira integração, pode também ver a in-
tegração como uma forma de mescla cultural. O intercâmbio educativo 
é também uma forma de circulação de pessoas. O objetivo aqui não é 
esgotar os sentidos polissêmicos do termo integração, mas realizar um 
esforço heurístico de diferenciação e sistematização provisório. 

Viver na fronteira e pensar a integração fronteiriça nem sempre é uma 
tarefa fácil e almejada. As crenças, valores e práticas nacionais estão bas-
tante enraizados e muitos habitantes continuam mirando somente o 
“lado de cá” da fronteira.  Ainda que vivam em uma cidade fronteiri-
ça, poucos conhecem o que se passa na cidade vizinha para além de sua 
área de interesse específico, algumas vezes nem mesmo nesta área.  Um 
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interlocutor da própria administração política em Foz do Iguaçu revela 
esta falta de preocupação e diz que a própria pesquisa do professor Jay-
me pode ser algo que possa trazer incentivos ao processo de integração, 
despertando novos interesses: 

Faço aqui até a minha culpa, eu ocupo um cargo impor-
tante de secretário de governo e a gente acaba ficando 
meio encastelado aqui, resolvendo problemas do dia-a-
dia e não buscando isso. Quem sabe essa entrevista que 
você tá fazendo comigo, e com outras pessoas, que sirva 
de semente pra gente tirar um pouco o traseiro da cadei-
ra e ir atrás, procurar, abrir portas tirar os entraves que 
acontecem no dia a dia porque é essa a integração (Sér-
gio Beltrame, Secretário de Governo da Prefeitura de 
Foz do Iguaçu, 2014) 

As políticas de integração do Mercosul, como questões relativas às mu-
danças nos controles de mercadorias e as políticas do Acordo de Resi-
dência do Mercosul, são mais claramente percebidas pelos interlocu-
tores que trabalham mais diretamente com estas questões aduaneiras e 
migratórias. Os demais entrevistados têm dificuldades de associar essas 
políticas de integração do Mercosul à região de fronteiras. As percep-
ções são bastante desencontradas, desde aqueles que afirmam que essas 
políticas não se sentem ali, até aqueles que afirmam que existia mais in-
tegração antes do Mercosul do que na atualidade. 

 Nesse contexto da denominada integração regional, a palavra integra-
ção se tornou um desses termos autoevidentes. Do ponto de vista aca-
dêmico, é preciso sempre ser questionada e esmiuçada em sua polisse-
mia de sentidos. Isso significa ver o que as pessoas estão dizendo sobre 
esse processo político, econômico, social e cultural. A diversidade das 
falas possibilita apresentar um mosaico de experiências, memórias, de-
sejos e percepções que entram muitas vezes em contradição. Essa hete-
rogeneidade de discursos talvez traduza melhor o que significa a experi-
ência fronteiriça e os seus paradoxos. 

A integração é comumente vista como um valor positivo a ser almeja-
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do, enquanto que a noção de conflito está geralmente associada a um 
valor negativo a ser evitado. São muitas vezes apresentados como pólos 
diametralmente contrários, visto que a integração lembra as noções de 
harmonia social, paz e boa convivência, como aparece em algumas falas 
dos interlocutores, enquanto o conflito como algo que destrói e sepa-
ra (Albuquerque, 2010).  Mas se olharmos sobre outro ângulo, pode-
mos ver como faces de uma mesma moeda. Conflitos externos, como 
as guerras, muitas vezes podem gerar profundas destruições, mas tam-
bém formas intensas de coesão e harmonia internas (Simmel, 1983). As 
formas de competitividade econômicas internacionais são impulsiona-
doras também da formação de blocos regionais e de estruturas de inte-
gração regional. Em um sentido mais específico, situações conflituosas 
e polêmicas no comércio fronteiriço, como os controles que provocam 
os protestos de “fechamento da fronteira” na Ponte da Amizade, podem 
servir para reduzir as “trabas” fronteiriças e permitir uma melhor circu-
lação de pessoas e mercadorias. 

A integração é um conceito processual e relacional. Os processos de in-
tegração contêm conflitos, diferenças, disputas, crenças e descrenças na 
efetividade destes movimentos de aproximação. São produtos de uma 
relação dinâmica e recíproca entre passado, presente e futuro. Desta 
forma, a experiência presente de desigualdade, dependência e inferiori-
dade do Paraguai no Mercosul e dos paraguaios nas relações sociais fron-
teiriças se articulam com memórias passadas sobre os conflitos, des-
truições e perdas territoriais e de terras públicas na Guerra da Tríplice 
Aliança (1864-1870), que para alguns condicionam ainda as desigualda-
des presentes (Albuquerque, 2010). Lembrar desse passado no tempo 
presente é pensar no futuro, em que a integração seja capaz de superar 
as “feridas do passado” e construir uma aproximação efetiva centrada na 
igualdade e horizontalidade das relações entre os países. Na perspectiva 
paraguaia, a integração significa o combate das assimetrias fronteiriças. 

O que um lado da fronteira está entendendo como integração o outro 
lado pode ver como dominação (Béliveau, 2011). O que os brasileiros 
estão entendendo como integração- por exemplo, a presença migratória 
de brasileiros no Leste do Paraguai - os paraguaios críticos podem ver 
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como dominação econômica e política. As idéias de integração de um 
empresário brasileiro se diferenciam bastante daquelas dos paraguaios 
que ainda põem na mesa as lembranças desse passado de guerra e exi-
gem simetria nas relações econômicas entre os três países. A noção de 
integração dos povos latinoamericanos, pergunta provocativa feita aos 
diferentes entrevistados, pode estar bem distante do horizonte de vida e 
de expectativa de determinados entrevistados, que estão pensando mais 
a integração com eliminação de “travas comerciais”. Há, portanto, uma 
disputa entre diferentes visões de integração. Estas percepções estão ar-
ticuladas com as posições sociais e nacionais e as experiências de vida 
dos entrevistados nestas cidades fronteiriças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção desse texto é fruto da participação no seminário, da leitura 
das entrevistas e do relatório de pesquisa do professor Jayme Benvenu-
to.  Pelo sentido propositivo dessa pesquisa, gostaria de terminar pen-
sando menos um modelo de integração e mais algumas inquietações que 
poderiam orientar a construção desse processo de integração, sempre 
contraditório, incompleto e dinâmico. 

Um projeto colaborativo de integração poderia retomar ou repensar 
algumas experiências de integração recordadas (GT Saúde e projeto 
entre as escolas da Itaipu, Escolas Interculturais de Fronteira), as que 
não foram lembrados pelos entrevistados, mas discutidas no seminá-
rio, tais como as experiências do Foro Social da Tríplice Fronteira (Set-
ton, 2011) ou o Parlamento Municipal Trinacional entre Foz do Iguaçu, 
Puerto Iguazú e Ciudad del Este, entre outros experimentos. Pensar em 
um projeto de integração pode se articular com a retomada de um pas-
sado e de um presente de experiências de integração lembradas, esque-
cidas ou não reveladas.  

Além disso, os projetos de integração fronteiriça poderiam partir de 
uma compreensão mais sofisticada da própria fronteira, sendo capaz de 
pensar alguns de seus paradoxos. Afinal os diferenciais fronteiriços e as 
assimetrias nas zonas de fronteiras tanto podem gerar formas de inte-
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gração, conforme os entrevistados, como formas de marginalização, su-
balternidade e discriminação de determinados grupos étnicos ou nacio-
nais nas fronteiras internacionais, como os indígenas vistos como “atra-
ção turística” e os paraguaios como força de trabalho mais barata e ge-
ralmente sem direitos trabalhistas. 

Por último, a integração entre estas três cidades necessita ser pensada a 
partir de uma visão complexa, multifacetada e paradoxal, por estarmos 
pensando uma região extremamente heterogênea e dinâmica: 

bem complexa porque se fosse o caso de que aqui só ha-
bitassem brasileiros, argentinos e paraguaios, uma coisa 
até mais simples, mas nós temos muitos estrangeiros que 
vieram para cá, pessoas do Paraguai, por exemplo,  de 
comunidades de origem germânica, brasiguaios que já 
estão lá há décadas se formaram, do lado argentino nós 
temos povos de origem hebraica, indígenas que habitam 
a região, fora a comunidade de países árabes que aqui é 
significativa, de origem chinesa. (José Gnaspini,  Polícia 
Federal em Foz do Iguaçu, 2014) 

. O caminho talvez seja superar as frases prontas e romantizadas, tais 
como “todos somos latino-americanos” ou “todos somos irmãos”, e pen-
sar permanentemente nas diferenças, desigualdades e assimetrias que 
dificultam e impulsionam processos de integração. Uma mirada parado-
xal sobre a integração talvez consiga enxergar formas de aproximação 
onde muitos não identificam e a repensar modelos prontos de integra-
ção arquitetados de “cima para baixo”, que muitas vezes separam expe-
riências locais tradicionalmente compartilhadas. 
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informações, conhecimentos, dados de pesquisa e saberes para, assim, 
explorá-los, ampliá-los e aprofundá-los.

Aquela ação foi marcada, desde o convite por mim recebido, por tro-
cas e por generosidade, esta uma “grande virtude do dom” que consiste 
na oferta daquilo que não se tem (COMTE-SPONVILLE, 1999, p. 97). 
Ou seja, me senti, desde os primeiros momentos inserida em uma espé-
cie de sistema de prestações totais (MAUSS, 1974). As sociabilidades e 
solidariedades geradas naquele pequeno grupo, durante aqueles poucos 
dias de junho de 2015, deram o tom das imaginações intelectuais que 
foram provocadas em muitos/as de nós. Eu, seduzida pelo hau (espírito 
da coisa dada) maussiano, me obriguei à retribuir e segue agora este tex-
to como um presente, em agradecimento à dádiva recebida naquele en-
contro. É, fortemente a partir deste ambiente inventado (ANDERSON, 
2008) que é despertado em mim um desejo pela apreensão de uma di-
mensão sensível que caracteriza as intenções, projetos e discursos de in-
tegração em regiões de fronteira.

Os ressentimentos que podem ser extraídos dos discursos coletados no 
âmbito da pesquisa apresentam-se neste texto como elementos que ins-
piram sensibilidades e imaginação. E, o esforço que é aqui textualiza-
do indica, sobretudo, uma tentativa de organização dessas percepções 
sensíveis e de reflexões provocadas pela inserção em zonas dialógicas 
que informam sobre sentimentos e ressentimentos de sujeitos que im-
primem múltiplos sentidos e significados ao vivido. Especificamente, o 
intuito é depreender de fragmentos dos discursos que foram coletados, 
sobretudo aqueles que envolvem expressões de paraguaios com relação 
ao Brasil, percepções das experiências compartilhadas e dos sentimen-
tos despertados e revividos e reinventados e constantemente tocados.

As emoções, assim como os ressentimentos, devem ser apreendidas 
como “uma conquista social e não individual - um produto que emerge 
da vida social” (LUTZ, 1988, p. 05). Aristóteles nos lembra que a raiva 
é inteiramente pessoal e somente se pode sentir raiva por um indivíduo. 
Desta forma, a raiva pode ser entendida como uma noção psicológica de 
ressentimento, este sim direcionado a uma classe de pessoas, a uma co-
letividade, a um grupo, à humanidade e modo geral. Ao considerar essa 
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dimensão plural e coletiva dos ressentimentos há um deparar-se com o 
inquestionável nós, com o mais que um. É exatamente esta dimensão, da 
coletividade, que despertou meu interesse em conhecer mais sobre uma 
espécie de constelação de afetos que passam constantemente pelo co-
ração e que delineiam aquele locus fronteiriço que me convida à escrita. 
Uma escrita, esta que se segue, que intenta entender esse nós (primeira 
pessoa do plural) e também desatar alguns nós (substantivo) para reali-
zar reflexões dialogadas nas quais são buscados momentos de fala e de 
escuta que possam tornar mais evidentes ressentimentos que são criado-
res e conformadores do vivido. 

UMA CONSTELAÇÃO DE AFETOS  
NAS FRONTEIRAS DO NÓS

Desde antes de junho de 2015, quando aquele encontro em Foz do Igua-
çu ainda era somente um convite, fui despertada por uma imensa curio-
sidade em torno dos dados discursivos reunidos a partir das falas de 
paraguaios com relação ao Brasil e aos brasileiros. Minha imaginação 
intelectual, ainda muito presa à experiência da Guerra do Paraguai, in-
dagava sobre os sentimentos, os afetos e as emoções que poderiam ser 
expressas nos instantes das entrevistas e que poderiam revelar ressenti-
mentos, informar dores reeditadas e apresentar desejos inventados. O 
contato com os relatos, decorrentes das entrevistas realizadas no âmbi-
to da pesquisa, redimensionaram, ampliando ainda mais, aquela curiosi-
dade. Fundamental é destacar que compreendo que aqueles fragmentos 
de discursos têm o potencial de me conduzir a uma interlocução com o 
sujeito que vive a experiência narrada de maneira intensa, inteira, entre-
gue e, muitas vezes, não racionalizada.

Aquela primeira ideia tem validade impulsionadora das primeiras refle-
xões, afinal a Guerra do Paraguai, acontecida entre os anos de 1864 e 
1870, expressa uma luta travada pelo Paraguai contra a Tríplice Alian-
ça formada por Brasil, Argentina e Uruguai. O Paraguai, que buscava 
uma saída para o Oceano Atlântico, foi defendido por Francisco Sola-
no Lopes que buscava conquistar terras na região da Bacia do Prata. O 
saldo daquela guerra foi composto por milhares de pessoas, civis e mi-
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litares, mortas e profundas perdas à indústria e à economia paraguaias. 
Ainda que o saldo mais dramático seja o fato de que 20% da popula-
ção paraguaia tenha morrido durante a guerra (MOTA, 1995). Parto da 
lembrança desta experiência porque não há como desconsiderar o trau-
ma que uma guerra provoca em um povo e, de fato, a Guerra do Para-
guai encontra largo espaço nas narrativas dos paraguaios entrevistados. 
É o que pode ser notado no relato de um entrevistado paraguaio (JLR) 
quando falava sobre o desejo de integração entre a população das três ci-
dades: “Felizmente, felizmente yo creo que está superado cualquier resentimien-
to que haya habido históricamente ¿y sabe a lo que me refiero, verdad?[...] a la 
Guerra de la Triple Alianza”.

Contudo, aquela minha primeira ideia foi alargada pelo encontro acon-
tecido entre esta pesquisadora e as narrativas que foram exploradas. E é 
sobre essas narrativas que apresento a partir de agora algumas reflexões 
que centram seus interesses em melhor compreender os ressentimentos 
que movem indivíduos e esquadrinham interações socioculturais. Pre-
liminarmente, enfatizo que o cenário sobre o qual foram lançados os 
holofotes é a fronteira e, sobre a fronteira, fundamental é compreendê-
la como o lugar da alteridade (MARTINS, 1997). As lutas e movimen-
tações sempre tão presentes nas fronteiras desvelam as diferenças que 
marcam pertencimentos e filiações. A fronteira é o lugar da multiplici-
dade, da pluralidade e dos trânsitos nos quais um constante ir e vir co-
loca a própria vida em movimento. GTM, entrevistado paraguaio, não 
se cansa de dizer que “[...] tenemos una triple frontera y las gentes constante-
mente están o cruzando al Brasil o a la Argentina [...]”. Toda essa movimenta-
ção aproxima e afasta, junta e separa, integra e aparta, sendo que passam 
pelas fronteiras não somente pessoas e mercadorias, mas também afetos 
que são sentidos e ressentidos.

Fiel ao sentido social e cultural do ressentimento, me identifico cogni-
tivamente com a proposta de Roger Petersen (2002) que enfatiza que o 
ressentimento é uma emoção decorrente da percepção de que o grupo 
social ao qual alguém pertence aloca-se hierarquicamente em uma po-
sição injustamente subordinada. O ressentimento é um afeto que con-
grega no terreno da memória o ódio, a mágoa, a raiva, o medo, o desejo 
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de vingança, a malícia e a inveja. Acerca da memória, esta propriedade 
básica do sistema nervoso, destaquemos que sua composição comporta 
as lembranças e também os esquecimentos, sendo que ambas devem ser 
consideradas em uma aproximação hermenêutica sociocultural da me-
mória. A partir desta premissa, evidencia-se no ressentimento um eixo 
sólido e fixo no qual parece abrigar uma dor, mas também pode ser evi-
denciada uma complexa ramificação que pode se dar em qualquer pon-
to, algo parecido com uma perspectiva rizomática (DELEUZE; GUAT-
TARI, 1995) por seu potencial desestabilizador.

O paraguaio JLR quando falava ainda de integração entre as três cidades 
da fronteira lembra que “[…] si vamos a estudiar y vamos analizar no pode-
mos de olvidar los acontecimientos históricos y debo mencionar en ese aspecto que 
Paraguay es un país que persiste, que fue preservado por dios, porque lastimosa-
mente en un tiempo muy lejano ya, pero si bien tuvo sus repercusiones, en todos 
los sentidos la Guerra de la Triple Alianza fue devastador y nefasto para Para-
guay.”. Esta perspectiva admite que se reconheça um ponto nevrálgico, 
tal qual um trauma de uma guerra passada, mas também sejam reconhe-
cidas as reedições da dor que se atualiza e transmuta constantemente. 
O mesmo interlocutor paraguaio, JLR, segue dizendo que “Nosotros no 
tenemos rencor de ninguna manera contra el Brasil, contra la Argentina o contra 
Uruguay pero si reclamamos allá en el fondo una mayor atención y reclamamos 
que el hermano que ayer tal vez que se creyó el más grande por haber lesionado 
al más pequeño.”.

A partir desses excertos apresentados no parágrafo anterior, observo 
uma passagem do nós, enquanto indicador de uma coletividade e de 
uma dimensão sociocultural e política; para os nós, enquanto entraves 
que não se desatam, nódulos transformados em dor que não se cura. 
Embora a afirmação seja a de que “no tenemos rencor”, o desenvolvimento 
da ideia com a apresentação da partícula adversativa “pero” ganha noto-
riedade o “reclame” que denuncia e reedita a dor causada e exige a urgen-
te necessidade de reparação. A denúncia de uma dor vivida há quase150 
anos revela também uma dor ativa, que ainda faz sangrar outros corpos, 
mas que são também os mesmos corpos herdados dos antepassados que 
foram “lesionados”, violentados e injustamente alocados no campo da su-
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balternidade e subjugo, considerando-se uma hierarquia hermética.

A dor constantemente enunciada e denunciada, ainda que pela negação 
quando se apela para um “no tenemos rencor”, assume o formato de res-
sentimento. E o ressentimento é, de acordo com Aristóteles, uma rea-
ção, e não uma ação, sendo que vem daí a incontrolável necessidade de 
manter na área da lembrança o evento que marca o instante de constitui-
ção da injusta inferioridade do grupo, no caso aqui em tela, a Guerra do 
Paraguai. Esta reação que ecoa como uma resposta adquire um sentido 
de baixo para cima, ou seja do segmento constituído como inferior di-
rigido ao segmento que é responsabilizado pelo ponto inaugural da dor. 
Muito importante acentuar, mais uma vez, a diferença entre ressenti-
mento que assume esse sentido de baixo para cima, e raiva, uma emoção 
também dolorosa, embora mais pessoal e que assume o sentido de cima 
para baixo, já que somente é possível sentir raiva de quem lhe é inferior 
em uma hierarquia de status.

Uma dor ressentida durante muito tempo jamais é esquecida pelo de-
nunciante e é também reconhecida, mesmo quando não é considerada 
em sua complexidade, pelos sujeitos pertencentes ao grupo responsa-
bilizado por inaugurar a dor. O entrevistado argentino LR emite sua 
opinião sobre a especificidade dos paraguaios nas relações que têm com 
brasileiros e argentinos. Para aquele argentino: “Los brasileros, cuando uno 
va a Brasil nadie te habla español, en cambio cuando los brasileros vienen a Ar-
gentina, el argentino trata como puede de hablar portugués para que el brasilero 
entienda. Esto yo lo he notado en Brasil, lo he pasado personalmente que he ido 
varias oportunidades, por cuestiones de salud, a Brasil y donde nadie te habla es-
pañol. Con el paraguayo pasa algo similar también, si bien hablamos el mismo 
idioma, hay ciertos acontecimientos de la historia, estoy hablando de aconteci-
mientos bélicos, de la época de la Guerra de la Triple Alianza, que ha marcado en 
los paraguayos una especie de diferencia importante con respecto a los hermanos 
argentinos y también brasileiros, ellos se quedaron, así, con un fuerte, digo yo, re-
sentimiento en base a eso que ocurrió hace tanto tiempo atrás”. 

O ressentimento imprime no presente vivido, além da denúncia da dor 
sofrida, o clamor por audiência, esta que pode converter-se em ações 
reparadoras e mais justas com relação às alteridades. Uma observação 
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cuidadosa aos relatos coletados permite acessar uma insistente deman-
da por escuta. A escuta tem sempre o potencial de interferir em ações 
empreendidas, ou seja, as interações entre sujeitos torna-se menos hie-
rarquizada à medida em que a audiência é assegurada ao reclamante. O 
brasileiro, residente em Foz do Iguaçu DV também reconhece o ressen-
timento paraguaio com relação ao Brasil e aos brasileiros, embora iden-
tifique em situações de interação e integração uma diluição desses res-
sentimentos. Assim se expressa DV: “Então o paraguaio, em Ciudad del Este, 
da linha de fronteira, eles utilizam a saúde em Foz do Iguaçu, utilizam as escolas, 
utilizam os restaurantes, então é menos acentuada a questão de problemas rema-
nescentes da guerra.”. A partir deste excerto, noto que a própria noção de 
integração precisa ser alargada, aprofundada e repensada.

Os relatos sobre a percepção da integração demonstram a necessidade 
de rupturas com assimetrias historicamente construídas; e de busca por 
situações mais equânimes entre sujeitos, indicando a necessidade de co-
operação. O ressentimento talvez seja o único lugar de denúncia da vio-
lação sofrida e é extremamente limitada a sua apreensão somente “como 
um empecilho ao processo de integração”, conforme escutado por mim 
naqueles dias em Foz do Iguaçu. A esperança do ressentido é que sua de-
núncia se torne verdadeiramente audível, ao ser relatada. E, espera mais 
ainda, deseja que sua denúncia seja acatada e transformada em ação re-
paradora da dor. O paraguaio AI lembra que “[...] hay diferencias históri-
cas entre algunos sectores de la población por los antecedentes de la Guerra de la 
Triple Alianza en la cual hasta hoy en día eso está muy marcado en la población 
paraguaya […]”. Uma dor ouvida  pode transmutar o ressentimento em 
recordação o que permite, assim como indica Galeano “voltar a passar 
pelo coração”. O caminho mais curador para uma dor sentida e ressenti-
da parece mesmo dever passar pelo coração para somente em um outro 
momento converter-se em discurso racionalizado.

DESEJOS DE INTEGRAÇÃO  
E DE RESTAURAÇÃO DA DIGNIDADE PERDIDA

A integração constitui-se o eixo central das discussões acontecidas no 
âmbito da Pesquisa que fora desenvolvida e não era simplesmente uma 
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categorização conceitual que movia as ações, mas a tentativa de reunir 
e analisar as percepções de integração na fronteira em questão. Assim 
sendo, ainda que consideremos que integração seja a união dos países de 
determinada região mesmo que seja para se fortalecerem e se posicio-
narem contra um país inimigo comum (RIBEIRO, 1996), não podemos 
desconsiderar que a integração extrapola interesses econômicos ou ge-
opolíticos. Esta noção mais ampliada de integração está presente na fala 
das pessoas que foram entrevistadas. Assim manifesta-se a paraguaia EM 
“En la verdad existe integración pero a nivel comercial necesita más porque se en-
tiende que por integración que estén juntos, que estén unidos, pero de repente, ob-
viamente que le voy a defender siempre a mi país, hay muchas trabas.”.

A integração compõe o corpo discursivo e é observada pelos sujeitos 
que estão naquela fronteira tridimensional, sendo que a aproximação 
com esta temática aparece sempre como positiva e como algo que pode 
ser aprimorado, se houver abertura. O desejo de integração é recorren-
te nas falas apresentadas e este desejo não centraliza-se em expectativas 
de ações que partam dos governos especificamente, mas, sobremaneira, 
dos povos que habitam aquele lugar. “Te digo, nosotros, así como los brasile-
ros, tanto los países somos muy resentidos, nos tratamos o somos muy... Intentamos 
de todas formas de llevarnos bien, pero hace falta a nivel político, ya sea cultural, 
más conexión.”. Como pode ser notado no excerto extraído do discurso 
da paraguaia EM reconhecimento do ressentimento que prevalece não 
anula o desejo de mais conexão e maior integração.

Esta maior integração é percebida também como não “igualitária”. A 
mesma interlocutora EM, que é paraguaia, afirma que há muitos postos 
de trabalho em Ciudad del Este que são ocupados por brasileiros que vi-
vem em Foz do Iguaçu e que “Vos les ves, a la mañana les ves viniendo tran-
quilamente y después a eso de las tres y media o cuatro se van tranquilamente a 
su país.”. Todavia, a mesma EM relata que não há paraguaios ocupando 
postos de trabalho de maneira proporcional na cidade de Foz do Iguaçu, 
ela mesma afirma que “[...] por eso te digo, no sé cuál es la dificultad de irme 
a trabajar en el Brasil, por decirte, porque nunca ni intenté irme a trabajar ahí.”. 
Para essa interlocutora esta evidência causa um desequilíbrio na relação 
entre brasileiros e paraguaios que dificulta uma integração mais iguali-
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tária. A desigualdade, todavia, não faz perder as esperanças e ressurge o 
clamor para mudar os rumos desta integração. É a partir desta compre-
ensão que a paraguaia EM conclui: “Por eso te digo, no todo es por igual, pero 
que por lo menos se intente.”.

O desejo de integração é atravessado por outros desejos, tais quais o 
desejo de consolidação de situações e condições igualitárias e mais uma 
vez aparece a denúncia da desigualdade gerada e nascida no período da 
Grande Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. E acerca do prin-
cípio da igualdade é fundamental recordar ele passa necessariamente 
pelo reconhecimento das diferenças. Neste sentido, a busca pela igual-
dade implica considerar e reconhecer as diferenças. Praticamente todos 
os entrevistados ressaltam as diferenças linguísticas, mesmo entre os pa-
íses que falam o espanhol e o argentino LR realça que “son países bien di-
ferentes los tres, con costumbres muy particulares con costumbres muy particulares 
cada uno de ellos”. Ou anda o brasileiro ILH que afirma que “temos muito 
em comum em nossos países latino-americanos, mas existem diferenças culturais, 
existem diferenças de língua, o Brasil é o único país de língua portuguesa nessa 
região, e, principalmente, existem diferenças nos ordenamentos jurídicos [...]”. 
Contudo, o reconhecimento das diferenças não conduz à diminuição do 
desejo de igualdade. Desanuvia-se esta compreensão quando se atenta 
para o fato de que com a integração não é a busca por uma homogenei-
zação que se concretiza, mas uma busca pelo reconhecimento e respei-
to às diferenças.

O paraguaio SM, que também entende que a integração é um valor po-
sitivo, manifesta seu desejo pela “La tranquilidad, la paz. A nadie le conviene 
la pelea, ni en la casa no conviene pelearse entre hermanos, entre parientes, entre 
vecinos, entre conciudadanos, entre los propios connacionales paraguayos, ni pa-
raguayo con brasilero, no conviene. O sea, es bueno la integración, para mi es bue-
no la integración.”. Ainda assim, o desejo de integração, e sua percepção 
como um valor positivo, não anula a apreensão da injusta desigualdade 
que fora consolidada, sentida e agora é ressentida, o que, por sua vez, 
faz evidenciar a insistente denúncia da dor e a cobrança por reparação. 
O paraguaio JLR sustenta que “[…] el hermano mayor haga una mea culpa 
y que ayude al más pequeño a salir adelante.”. Somente a partir do reconhe-
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cimento da culpa e da dívida será possível a reparação. Daí a insistente 
denúncia e clamor por audiência, já que a compreensão é a de a saída da 
dor deve ser uma ação coletiva que envolve os sujeitos pertencentes ao 
grupo provocador da dor.

Buscando alcançar uma dimensão mais coletiva do evento histórico 
constantemente ressentido, depara-se com o fato de que com a institui-
ção da desigualdade que hierarquizou nações, alocando o Paraguai em 
um patamar inferior, a própria dignidade humana do povo paraguaio foi 
violada e perdida. E a forma de buscar uma recuperação daquela digni-
dade perdida tem sido a realização insistente da denúncia, que, por sua 
vez apresenta-se no discurso como ressentimento. Ou, melhor dizen-
do, a partir deste panorama que se delineou, uma possível recuperação 
da dignidade violada passa pela insistente denúncia da dor sofrida, que 
é frequentemente lida como ressentimento. Há uma audiência ao recla-
me paraguaio, tanto que o brasileiro DV assevera que “o Brasil reconhece 
essa dívida, vamos chamar, ‘da guerra’”. Ainda assim o ressentimento segue 
sendo enunciado, talvez porque a “dívida” ainda não tenha sido liquida-
da. Aliás, uma questão que se acerca desta pesquisadora neste momento 
é se a dívida contraída é pagável.

Há múltiplas dimensões que devem ser contempladas quando nos de-
paramos com uma necessidade de restauração de dignidades perdidas. 
Além de uma atuação engajada nas esferas econômicas, políticas e so-
ciais, há que se atentar para as dimensões mais intersubjetivas das inte-
rações humanas tais quais as culturais. Assim sendo, a interculturalidade, 
que pressupõe o pluralismo cultural, colabora com a geração de inters-
tícios re-estruturadores de dignidades violadas e problematiza políti-
cas de homogeneização cultural ou étnica. As diferenças e o heterogê-
neo emergem como merecedores de atenção, consideração e respeito. 
A partir deste contexto é que a interculturalidade pode ter significação, 
devendo ser assumida de maneira crítica (WALSH, 2015) e no campo 
das possibilidades concretas, qual seja o da educação e da cultura. É des-
ta perspectiva que a interculturalidade, como ação, projeto e processo, 
desenvolve um potencial re-estruturante e re-ordenador dos fundamen-
tos sociais que inferiorizam e desumanizam. Tal qual enfatiza Catheri-
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ne Walsh (2012), a interculturalidade, como ação crítica, intervém na 
própria matriz da colonialidade do poder, tão presente no mundo atual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Minha inserção naquele sistema de trocas e reciprocidades que fora es-
tabelecido pela Pesquisa “Percepção da integração regional na fronteira 
do Brasil, Argentina e Paraguai: Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad 
del Este” oportunizou uma avanço considerável em minha aproximação 
compreensiva e explicativa dos ressentimentos e das percepções da in-
tegração regional naquela fronteira. E minha satisfação em transformar 
aquela experiência em texto me obriga a fechar (ou iniciar?) este ciclo 
dadivoso oferecendo gratidão pelo aprimoramento intelectual e a pos-
sibilidade de comunicá-lo.

Os discursos que revelaram ressentimentos profundos e ainda não re-
solvidos - ou que demonstram dívidas impagáveis - seguem cotidia-
namente sendo denunciados. Esses discursos revelaram também uma 
ausência de audiência satisfatória à denúncia feita. Aceitar o desafio 
de imergir no mar de ressentimentos possibilita melhor compreendê-
los e explicá-los, mas não significa necessariamente que uma resposta 
certeira será encontrada. Desta forma o que fora encontrado gravita 
em torno da marcação de um fato histórico eleito como inaugurador 
da dor sofrida; da denúncia cotidianamente feita por parte do grupo 
que sofre a dor; do clamor por audiência e consideração da dor sofri-
da; da responsabilização pela provocação da dor por parte do grupo 
acusado; da reparação da dor sofrida, que deve se dar obrigatoriamen-
te de maneira coletiva.

Os fragmentos de discursos que foram analisados lançaram no horizon-
te do real também o desejo de integração, uma integração que não seja 
somente regional, ou espacial, mas que seja também de pessoas. A inte-
gração demandada é também por amabilidades, solidariedades e socia-
bilidades, e esta pode ser uma realidade a partir da consideração da po-
tencialidade intercultural dos encontros fronteiriços. A interculturalida-
de, como uma ação crítica e concreta, opera no âmbito da educação e da 
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cultura, desestabilizando certezas e provocando erosões em estruturas 
socioculturais responsáveis pela hierarquização, muitas vezes desumani-
zantes, de sujeitos e grupos humanos.

Uma coletividade preservada pela reciprocidade dadivosa e nós (subs-
tantivo) que se desfazem são duas dimensões alcançáveis somente por 
sujeitos não assujeitados (MARTINS, 1997) e inseridos em contextos de 
interculturalidade. Ou seja, onde prevalecem princípios de intercultu-
ralidade, as construções discursivas priorizam o heterogêneo, refinan-
do, dentre outros elementos, a própria apreensão da integração. E a in-
tegração pode ser inclusive o desejo infinito de dizer que foi violenta-
do, de denunciar a dor provocada. Em, última instância o que se busca 
é assegurar um legítimo local de fala, qual seja daquele que denuncia a 
violação. E somente depois de tornar conhecida uma dor, e ter a certeza 
de que foi ouvido em sua denúncia, é que se consegue caminhar rumo à 
integração e a uma efetivação de direitos humanos fundamentais, como 
a própria dignidade humana.
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Pensando La Integración 
Desde Los Aspectos 
Locales Que Caracterizan 
A La Frontera

Marco Manuel Dominguez Bogado

INTRODUCCIÓN

Las  fronteras, en tanto límites de Estados, de economías, 
de legalidades y de grupos sociales son, sin duda, lugares 
especiales. Pero también son lugares privilegiados para 
pensar, pues ellas nos revelan las ideas que tenemos so-
bre como las cosas funcionan ahí dónde nos imaginamos 
el mundo lejos de los límites: en el corazón de la socie-
dad, del Estado y de la ley. Las fronteras revelan mucho 
más de lo que en ellas suceden. Sin colocarlas en el con-
texto en las que adquieren sentido y en el campo de las 
ideas que utilizamos para pensarlas, difícilmente con-
sigamos comprenderlas. 15

El contexto de frontera compartida entre Argentina, Brasil y Paraguay, 
abre una serie de imágenes y representaciones en el momento de pensar 
y analizar los procesos de intercambios, movilidades y relaciones que se 
desarrollan en torno a esta zona, así como experiencias, convivencias e 
interacciones eventuales tanto formales e informales, laborales, cultu-
rales, sociales, religiosas o simbólicas.

15. RABOSSI, Fernando. Economías Ilegales en la Triple Frontera. Seminario 
Internacional Seguridad, Planificación, y Desarrollo en las Regiones transfronterizas. 
Quito 2011. 
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El espejo a esa representaciones del “espacio vivo” en contraste a las 
identidades nacionales, producciones y reproducciones de una dinámica 
que asume un horizonte social-político mucho más restrictivo, al buscar 
comprender las dinámicas transfronterizas fuera de la mera mirada esta-
tal administrativa y territorial.

Un micro universo urbano que se reinventa y se representa por medio 
de diferentes narrativas, historias, heridas, lenguajes, voces enmudeci-
das dentro de lo diverso, que vislumbra sujetos y autores envueltos en 
una especie de murallas simbólicas que ciertas veces son impuestas.

Tres ciudades que comparten la zona de frontera más importante de 
América del Sur, Ciudad del Este, Puerto Iguazú y Foz do Iguaçu, que 
hacen parte de tres países diferentes que integran el bloque más impor-
tante de la región, el Mercosur; Paraguay, Argentina y Brasil.

Desde estas perspectivas iremos analizando las relaciones de la frontera 
trinacional con el objetivo de pensar el proceso de integración regional 
latinoamericano dentro del contexto de frontera, teniendo en cuenta las 
dinámicas transfronterizas de esta región.

Buscaremos también entender los procesos integrativos desde el inter-
relacionamieto de las dinámicas y vínculos político-sociales de la fron-
tera trinacional, teniendo en cuenta las transformaciones del territorio, 
a modo de intentar vislumbrar otros aspectos locales que caracterizan 
este espacio compartido por los tres países.

LA INTEGRACIÓN Y  
EL CONTEXTO DEL ESPACIO TRINACIONAL

La confluencia geopolítica de países como Argentina, Brasil y Paraguay 
en la zona de frontera configuran prioridades diferentes, transforman-
do el espacio en una gran diversidad de interacciones, las cuales permi-
ten contornar intereses jerarquizados, principalmente basados en los 
intercambios comerciales, de ahí pasando por lo que en cada Estado sea 
considerado una acción de acuerdo al contexto y las leyes de comercio 
“legal o ilegal”, teniendo en cuenta por ejemplo el contrabando, la cir-
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culación de personas que cruzan de un país a otro sin registrar su salida 
o entrada, situación que podría ser considerada desde la visión adminis-
trativa estatal como inmigración ilegal.

De esta manera y resaltando que ese marco de un espacio fronterizo 
compartido entre estos tres países, ha ido situando en primer término el 
intercambio comercial como uno de los aspectos importantes del lugar, 
pensar la integración desde otras aristas sería más que un desafío, debido 
a que la palabra integración actualmente ha sido un apelo casi cotidiano 
por gran parte de los Estadistas, principalmente de América Latina, que 
en la mayoría de las veces encierra una idea de unidad, de solidaridad, 
de encuentros y reconocimientos de otras culturas bajo la premisa del 
respeto, hermandad e identificación común con “él otro”.

Sin embargo cuando se habla de integración en Latinoamérica, dicho 
término es entendida prácticamente desde las perspectivas de intercam-
bios y, generalmente en términos económicos entre los Estados, debi-
do a un proceso histórico regional que colocaba esta parte del mundo 
como un mercado más para los países centrales.

Así mismo las diferentes iniciativas integracionistas fueron dándose 
como “ondas” en la cual según Nilson Araújo de Sousa se trataría de ten-
tativas de integración que, delante de obstáculos que se interponen en el 
proceso, presentarían dificultades para su consolidación.16

La integración siempre fue vista como una alternativa para mejorar el 
nivel de bienestar y la economía de los países, en búsqueda de ampliaci-
ón de mercados, aranceles comunes, siempre comenzando por lo eco-
nómico aspirando llegar alguna vez a una dimensión de integración po-
lítica.17

En esta parte de la región es prácticamente palpable esa experiencia, ya 

16.  SOUSA, Nilson. América Latina: As Ondas da Integração. OIKOS, Rio de Janeiro. 
Volume 11, n 1. 2012. ���.revistaoikos.org. p87.

17. SOLÓRZANO, Bella Azucena. Proceso de Integración en Sudamérica y su Im-
pacto en la economía del Ecuador. Univesidad Politécnica Saleciana de Gayaquil 2008. 
p10.
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que el intercambio comercial ha ido permitiendo otros tipos de trans-
formaciones y organización de la población de las ciudades que compar-
ten este espacio trinacional, creando un vínculo de amistad, de vecin-
dad, relaciones entre personas basados en infinidades de recursos even-
tuales o fundamentales, como es el acceso a la salud y al trabajo, acti-
vidades generalmente informales, y sin embargo muchas de estas rela-
ciones de fronteras son creadas, logrando desdibujar el mapa político 
y geográfico, proponiendo un imaginario territorial por encima de los 
controles estatales, es decir se prioriza lo económico y comercial por 
encima de otros aspectos que demandan la población de la zona.

Desde esta perspectiva Miriam Gomes en su artículo “Procesos de Inte-
gración de América del Sur y el papel de Brasil”, resalta que en esta re-
gión existen variadas visiones cuando se trata de integración, especial-
mente desde una dimensión política.  Por ejemplo, una de ellas sería a 
principios de los noventa basados en pensamientos liberal-ortodoxos 
tanto para la economía y la propia política.18

En referencia a lo económico desde esta perspectiva se buscaba por par-
te de los Estados una mayor apertura de la economía; la cual estaría de-
sarrollándose  en una pequeña cantidad de cierto sector productivo, que 
permitiría mayor ventaja comparativa impulsando una mejor inserción 
internacional de la economía nacional dentro del mercado. 

Miriam Gomes agrega también que esa visión se debió preferentemente 
a que se impulsaron zonas de libre comercio por encima de las uniones 
aduaneras, lo que se comprendían  a su vez como una barrera en el mo-
mento de realizar negociaciones con otros “socios foráneos”,19 que en tér-
minos políticos se posicionan favorable al modelo de “economía abierta”.

A esto es importante subrayar una vez más que gran parte de los enfo-

18. SARAIVA, Miriam Gomes. Procesos de Integración de América del Sur y el papel 
del Brasil: casos del Mercosur y la Unasur. Revista CIDOB d’after internacional, Nº 
097-98, Barcelona. Abril 2012. Pp.89-90.

19. SARAIVA, Miriam Gomes. Procesos de Integración de América del Sur y el papel 
del Brasil: casos del Mercosur y la Unasur. Revista CIDOB d’after internacional, Nº 
097-98, Barcelona. Abril 2012. Pp.89-90.
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ques de integración eran impulsados por intereses económicos. Un siglo 
después de la Conferencia Panamericana de Washington, y en sincronía 
con el colapso soviético, se acuño en EUA el Concepto de Consenso de 
Washington 20(CW), propiciando la libertad de los mercados y la pre-
sencia de un Estado mínimo.21 

Estado mínimo se refiere a que al estado se le ha asigna-
do un papel poco importante en la economía. El libera-
lismo económico sostiene que la intervención del estado 
debe ser mínima esto es, las funciones estatales deben de 
restringirse a las tradiciones, vigilancia del cumplimien-
to de las leyes, protección de los derechos de propiedad, 
defensa y seguridad nacional. En consecuencia, los úni-
cos objetivos válidos atribuidos al estado son mantener y 
preservar la libertad económica y política, la competen-
cia y la eficiencia, como condición indispensable para al-
canzar la maximización de la utilidad individual.22

Desde esta colocación  podría decirse entonces que mediante la restricción 
del papel estatal, esos esquemas de integración habrían sido impulsados 
desde ciertos grupos de intereses básicamente individualistas, de modo 
a que se des-configuraban algunos factores elementales, por así decirlo, 
los problemas de asimetría entre los países y demandas sociales de desar-
rollo, además de la búsqueda de la erradicación de la pobreza que cada 
uno de los Estados compartían, por lo que gran parte del objetivo políti-
co-social de la integración se fue diluyendo, de este modo las ideas de in-
tegración  principalmente se fueron enfocando al mercado y al comercio.

Dentro de un contexto internacional de globalización desmedida y los 

20. El término de Consenso de Washington que se le debe a su autor, John William-
son, estaría más bien dirigido a la afirmación de la existencia en 1989 de “un mínimo 
común denominador de la política económica utilizado por las instituciones de Wa-
shington para los países de América Latina”

21. SOSA, Alberto J. Avances y Contratiempos en la Integración Suramericana. Inte-
gração da América do Sul. Palacio Itamaraty. Rio de Janeiro  2009. p.11.

22. CANCHÉ, Jorge Luis. Estado, Economía y Sociedad (1997-2001). Ediciones Uni-
versidad Autónoma de Yucatan 2005. p422.
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nuevos escenarios políticos que se han dado en América Latina, permi-
tieron el surgimiento de replantear la integración como un proceso al-
ternativo de buscar hacer frente a las problemáticas complejas de un Sis-
tema Internacional convulsionado y a las prácticas imperialistas nortea-
mericanas que se fueron dando en la región.

Dado a que la globalización estaría abarcando la expansión y liberali-
zación del comercio internacional, permitiendo una creciente interde-
pendencia de las economías nacionales, así también, se estaría dando la 
creciente velocidad en la circulación del capital, la tecnología, la infor-
mación en general, los procesos de difusión cultural, donde la misma 
tendría la función de supuestamente desdibujar las fronteras nacionales, 
paralelamente a esta situación se irían generando procesos de integra-
ción regional.23 Las cuales se estarían desarrollando con la participación 
de nuevos autores no necesariamente estatales dentro del regionalismo 
Latinoamericano.

Por lo tanto cuando planteamos la integración desde estas perspecti-
vas dentro de un escenario tan particular como la Frontera Tri-nacional 
compartida entre las ciudades de Puerto Iguazú de Argentina, Foz do 
Iguaçu de Brasil y Ciudad del Este de Paraguay, así mismo, teniendo en 
cuenta el discurso de la globalización y la idea del desaparecimiento de 
barreras o fronteras nacionales en función de una “integración real”, nos 
encontraríamos ante la situación de que la integración de territorios no 
significa necesariamente la integración de las personas que habitan esta 
región.

Ese presupuesto de integrar los territorios y a las personas, como se su-
pone que ocurre en esta zona de frontera de América del Sur, ha propor-
cionado una serie de situaciones significativas a la hora de dialogar y de-
batir sobre integración, por ejemplo, la frontera trinacional constituye 
dentro del discurso de la industria turística, una “región sin fronteras”. 
Sin embargo este espacio está caracterizado y determinado por estere-

23.ACHARD, Diego. GARCÍA, Juan Ignacio. GONZALEZ, Luis Eduardo. América 
Latina a Principios del siglo XXI. Integración, identidad y globalización. Pnud. Bue-
nos Aires 2001. p.5.
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otipos que son generalmente enmarcados desde el punto de vista cultu-
ral, económico, político y social entre las ciudades que comparten este 
gran universo fronterizo.

La página �eb infoiguassu.com, es una página de guía turística que ex-
pone a la triple frontera como un espacio único, pero que al mismo 
tiempo se encuentra dividido por intereses de la región. Esta página re-
salta por ejemplo la frase “Somos de la Triple Frontera” caracterizando 
una unidad cultural y política de la zona, exaltando un pertenecimiento 
del lugar o la existencia de una identidad de la triple frontera, pero en 
el momento de visitar las ciudades lo exponen de manera estereotipa-
da, es decir expresando las potencialidades que cada una de las ciudades 
puede ofrecer al visitante, pensados desde el mercado turístico claro, lo 
que crea representaciones e imaginario del lugar.

Desde estas acotaciones ocurriría lo mismo si colocásemos la expresi-
ón “Somos todos Latinoamericanos”, frase que enmarcaría un apelo de 
identidad cultural y pertenencia, una especie de relaciones compartidas, 
que enfatizan ciertas características y prácticas comunes, un imaginario 
propio basados en la solidaridad, amistad y buena vecindad entre “países 
hermanos” integrados por lazos históricos-culturales similares.

Ese mismo discurso se estaría manifestando en esta región a través de 
los medios de comunicación como la radio y la televisión, en las  que 
sus señales de ondas traspasan un territorio a otro, se consigue notar la 
interacción del idioma portugués y español, donde aparecería tambi-
én esa mezcla entre ambos idiomas al que los pobladores lo denominan 
“portuñol” bien característico en esta parte de la frontera, sin olvidar a 
programas que transmiten en idioma guaraní, que al igual del español es 
oficial en el Paraguay.

Desde estas realidades cotidianas bien particulares, es que, por medio 
de los programas de radio principalmente se construya un discurso de 
hermandad entre las ciudades, no es raro escuchar en un programa de 
radio de la ciudad de Foz do Iguaçu referirse a sus vecinos como “Irmãos 
paraguaios ou irmãos argentinos”, de la misma manera no es extraño 
que del otro lado de la frontera ocurriera lo mismo.
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As representações que os habitantes das cidades da fron-
teira possuem sobre o território que habitam e sua pró-
pria situação nesse espaço dialogam com o imaginário 
construído a partir da esfera mediática e com suas evo-
luções e mudanças.24

Esa idea de “hermandad” que se esparce por medio de estos discursos 
mediáticos se podría decir, que generalmente hace referencia a un de-
seo de construir un espacio de cohesión, de dialogo político propio y 
de cooperación entre las personas que comparten esta zona fronteriza 
de manera a integrar los territorios e intentar convertirlas en una úni-
ca vecindad.

Desde el punto de vista de la construcción del territorio, 
la Región de la Triple Frontera es un espacio apropia-
do, ocupado y dominado por determinados actores, para 
satisfacer sus necesidades materiales y simbólicas; dado 
que la región tiene recursos escasos, su apropiación su-
pone relaciones de poder.25

Históricamente la apropiación de la región fue practi-
cada a través de la agricultura de roza por los Guaraní, 
que conservaron sus nichos en época de los enclaves 
que explotaron yerba mate y madera, hasta mediados 
del siglo pasado. Desde el punto de vista simbólico 
el territorio fue apropiado por los indígenas Guara-
ní como tekoha, lugar donde se reproduce la cultura. 
Para estas poblaciones autóctonas los aspectos utilita-
rios y culturales difícilmente se diferencian, hasta el 
punto que las especies forestales están estrechamente 

24. GIMÉNEZ, Verónica B. Representações da integração e seus obstáculos: A frontei-
ra do punto de vista da política. In A Triplice Fronteira. Espaços nacionais e dinâmicas 
locais. Universidad Federal do Paraná. 2011.  Capítulo 3. p 65.

25. FOGEL, Ramón. La Región de la Triple Frontera: Territorios de Integración y de-
sintegración. Ponencia presentada en el II Seminario Internacional de Estudios Regio-
nales Sudamericanos: contrastes socio-territoriales y perspectivas de integración re-
gional. Cuiabá. 2006. p273.
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asociados a los héroes culturales de la etnia. En su sis-
tema de creencias la palabra verdadera, que refleja el 
alma (ñe´e) brota del cedro o yvyra ñeery una de las 
especies forestales más valoradas por estos nativos. La 
agricultura misma está estrechamente asociada a ritu-
ales religiosos en los que se recuerdan las normas de 
la vida comunitaria asociadas a la reciprocidad y a la 
solidaridad.26

La dinámica de enclaves era generalmente dominada por agentes del 
capital internacional, que prácticamente hacía alusión a una visión pre-
conceptuosa que conducía a la negación de los derechos territoriales de 
los indígenas, como lo resalta Ramón Fogel, además agrega que el pro-
pio Estado había vendido a fines del siglo XIX enormes extensiones de 
tierras públicas de la región a agentes del capital internacional con la 
idea de civilización y desarrollo regional.27

Esa experiencia indígena es lo que a la hora de pensar la unidad de los 
territorios debería de replantarse, para que y de qué manera se quiere la 
integración, analizando las diferentes aristas, debido a que la “ideología 
de hermandad” muchas veces se olvida de otras culturas y organizacio-
nes (podríamos decir  que es un poco excluyente), acentuando mucho 
más las diferenciaciones existentes, al mismo tiempo que resalta la rela-
ción de poder en una dinámica de la globalización en la cual en nombre 
del progreso se destruyen historias, territorios y tradiciones, en general 
se cambia el modo de vida de los pobladores, esto si tenemos en cuen-
ta a los primeros y verdaderos habitantes del lugar, la construcción de 
la Represa de Itaipu haciendo referencia al respecto, representaría muy 
bien ese proceso en la transformación del territorio.

La construcción de Itaipu fue un escenario extraordina-
rio para la globalización hegemónica ya que puso jun-
tas enormes cantidades de capital y elites transnaciona-
les, trabajadores y tecnología, y significó un rápido creci-

26. Ídem, pp 273-274.

27. Ídem.
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miento poblacional, en especial para las ciudades de Foz 
do Iguaçu y Ciudad del Este.28 

Ese proceso dentro del escenario de espacio global ha repercutido en la 
idea de crear un territorio unido, dando como resultado desde 1970 a 
una transformación en la zona de frontera, que en este caso pasaría a ser 
de dominio binacional, es decir ambos países (Paraguay y Brasil) com-
partirían soberanía en ese lugar.

Otro punto de repercusión antes, durante y después de la construcción 
de la usina, ha sido el tema socio ambiental, cabe recordar que a causa 
de la construcción de Itaipu quedó completamente inundada las catara-
tas de Saltos del Guairá o Sete Quedas como eran conocidas en el Brasil, 
considerada como una de las cataratas más grandes del mundo, conde-
nada a desaparecer en nombre del progreso y de ciertos conflictos que 
se suscitaban entorno de la misma, sin embargo otros problemas vendrí-
an a aparecer más adelante con el tema de las indemnizaciones y reloca-
lización de los pobladores afectados.

De inicio, o plano da Itaipu era de indenizar por áreas, 
partindo do canteiro de obras e subindo em direção a 
Guaíra, sem deixar ninguém para trás, mas o plano teve 
de ser logo abandonado, porque o caos fundiário assim 
determinou e também por que os dirigentes da empre-
sa constataram que, indenizando aleatoriamente aqui e 
acolá, dificultavam a união e a mobilização de resistên-
cia do povo. 29

28. RIBEIRO, Gustavo Lins. Otras globalizaciones: procesos y agentes alternativos trans-
nacionales. Série Antropologia, Brasília, v. 423, 2009. p 25. Disponible en: <http://
�ebcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://repositorio.unb.br/bits-
tream/10482/17601/1/ARTIGO_OtrasGlobalizacionesProcesos.pdf&g�s_rd=
cr&ei=SmtkVpvtLsS0�ASZxYfgDA> Consultado el 11 de noviembre de 2015. 

29. MAZZAROLLO, Juvêncio. A taipa da injustiça: esbanjamento econômico, drama 
social e holocausto ecológico em Itaipu. 2° Edição. Edições Loyola e Comissão Pasto-
ral da Terra do Paraná, São Paulo 2003.  p52.
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Los pobladores comenzaron a unirse y a luchar en contra de la construc-
ción de una obra semejante, sin embargo la entidad fue utilizando otras 
maniobras para desmovilizar esas resistencias, como lo explica Juvêncio 
Mazzarollo, para ello se comenzaba indemnizando primeramente la in-
fraestructura como escuelas, iglesias, hospitales, clubes, establecimien-
tos comerciales entre otros,  el mismo autor agrega que

Muitas propriedades não seriam totalmente inundadas, 
mas Itaipu só pagava pelas áreas remanescentes quando 
representassem menos de 20% do total desapropriado, 
sem considerar que, em muitos casos, a área restante era 
insuficiente para o agricultor continuar nela. 30 

Es sin duda que todo este acontecimiento en vista de una integración de 
infraestructura como lo es Itaipu, ha implicado ciertas transformaciones 
en esta zona de frontera, de la misma manera la construcción del puente 
Internacional de la Amistad en 1965 que une la ciudad de Foz do Igua-
çu, Brasil con Ciudad del Este, Paraguay, así como el puente Internacio-
nal Tancredo Neves o también conocida como de la Fraternidad, habi-
litada en 1985 que une a las ciudades de Puerto Iguazú, Argentina con 
Foz do Iguaçu, Brasil, además de resaltar que actualmente está en miras 
la construcción de un segundo puente sobre el rio Paraná, uniendo a la 
ciudad de Presidente Franco, Paraguay con la ciudad de Foz do Iguaçu, 
son infraestructuras que también protagonizan las transformaciones de 
la frontera trinacional. 

POROSIDADES DE LOS PASOS DE FRONTERA

Que las personas traspongan las fronteras, las burlen o 
las omitan en su vida cotidiana, no quiere decir que las 
disuelvan o que carezcan de sentido para ellas.31

30. MAZZAROLLO, Juvêncio. A taipa da injustiça: esbanjamento econômico, drama 
social e holocausto ecológico em Itaipu. 2° Edição. Edições Loyola e Comissão Pasto-
ral da Terra do Paraná, São Paulo 2003. p53.

31. RENOLDI, Brígida. Fronteras que Caminan: relaciones de movilidad en un límite 
trinacional. Revista Transporte y Territorio/9. ISSN 1852-7175. Universidad Nacio-
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Generalmente la construcción de un puente transfronterizo represen-
ta una herramienta “material y físico” de unión con “el otro”, al mismo 
tiempo de control, especialmente en una zona de frontera, o también 
podría ser la representación simbólica de otras manifestaciones y signi-
ficaciones. 

Así mismo, el puente como espacio simbólico de la frontera, cierta vez 
es utilizado para apelar a reclamos políticos y sociales, el bloqueo del 
Puente de la Amistad aparece principalmente como una realidad urba-
na transfronteriza, su apropiación por parte de los pobladores tanto de 
Ciudad del Este o de Foz do Iguaçu coloca en relieve esa experiencia de-
jando al desnudo la dinámica de usos de los espacios.

En este sentido la movilidad de las personas a través de los puentes 
ha sido una caracterización importante en esta parte de la región, por 
ejemplo; las compras mensuales realizadas por los habitantes de una ciu-
dad en los supermercados, shopping u otras tiendas de la ciudad vecina, 
ha dependido siempre de las coyunturas económicas, lo que ha significa-
do que en determinado momento los precios en los países vecinos sean 
ventajosos.32

Sin lugar a duda el comercio e intercambio económico representa uno 
de los factores más importantes en esta parte de la frontera, lo que en-
marca una de las principales actividades desde ese punto de vista a Ciu-
dad del Este, comercio internacional  que depende esencialmente del 
sistema de cambio y de la cotización de la moneda local en referencia al 
dólar estadounidense, de modo a incentivar a los compradores y turistas 
que impulsan la economía en la región, destacándose así como la segun-
da ciudad más importante de Paraguay.

Aunque también cabe destacar que el comercio en esta parte de la fron-
tera puede ser tratado de manera sensible o un poco vidriosa, teniendo 
en cuenta a lo que se denomina de “comercio ilegal” práctica que se ha 

nal de Misiones, Argentina.  p.136.

32. RABOSSI, Fernando. Como pensamos a Tríplice Fronteruta? In A Triplice Fron-
teira. Espaços nacionais e dinâmicas locais. Universidad Federal do Paraná 2011.  Ca-
pítulo 2.  p 42.
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ido intensificando en los últimos años, colocándose como foco de con-
flicto en la región desde el momento de pensar una integración política 
de unidad fronteriza, lo cual aún no se ha podido lograr.

Se hace evidente en la inexistencia de regímenes fronte-
rizos de compensación frente a la hipótesis de oscilacio-
nes en la cotización de las respectivas monedas. Cada vez 
que se produjo una asimetría en las cotizaciones moneta-
rias, el impacto en la frontera se tradujo en prolongados 
quebrantos para el comercio de las ciudades linderas. El 
resultado para la ciudad perjudicada se traduce en mayor 
desempleo directo, producto del cierre del sector priva-
do, e indirecto, como resultado de la caída de la recauda-
ción impositiva del municipio, lo que redunda en el des-
pido de funcionarios públicos.33

Desde estas acotaciones Juan Carlos Vázquez incluso analiza la creación 
de un sistema ad hoc para las ciudades fronterizas lo cual debería de ser 
creado por los administradores de las ciudades vecinas, con el intuito de 
buscar equilibrar lo que podría denominarse “tipo de cambio fronteri-
zo”, es decir una paridad al cual solo tendrían acceso únicamente los ha-
bitantes con residencia probada en esta frontera.34

Esa interdependencia comercial existente en esta zona de frontera la 
transforma en una región dónde ciertas imágenes culturales se desdibu-
jan y se convierten en una característica única, como lo es el “portuñol” 
en relación a la lengua, o en cuestiones de identidad como lo es el “brasi-
guayo”, hijos de migrantes brasileños que nacen en territorio paraguayo 
y por ende adquieren la nacionalidad paraguaya, esto sin olvidar a otras 
comunidades como la árabe, china (tai�anesa) e hindú que también se 
encuentran bien representados en la región.

33. VÁZQUEZ, Juan Carlos. “Para una política de unidad fronteriza”, La Nación, 1 
de julio de 2003. Disponible en: <http://���.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_
id=507876> Consultado el 9 de noviembre de 2015. 

34. VÁZQUEZ, Juan Carlos. “Para una política de unidad fronteriza”, La Nación, 1 
de julio de 2003. Disponible en: <http://���.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_
id=507876 > Consultado el 9 de noviembre de 2015.
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De esta manera entender la frontera como espacio de integración conl-
leva a tensiones, conflictos e intereses de poder, y de cierta manera no 
ha de sorprender que aparezcan manifestaciones o retóricas nacionalis-
tas porosas en las relaciones transfronterizas, cuestiones que no aden-
traremos en profundidad en esta parte, debido a que nuestra intención 
es la de des-construir esa mirada estatal.

Sin embargo, entender que la frontera esta echa de vida y de vidas, ex-
periencias particulares que crean representaciones e imágenes incon-
fundibles del espacio trinacional, de movilidad, dinámica e intercam-
bios, “espacio vivo” que va mucho más allá de los controles fronterizos, 
colocaría a la frontera trinacional como un desafío en miras a la inte-
gración.

Es importante rescatar esas experiencias de los habitantes de fronteras, 
debido a que son ellos los que componen e interaccionan los espacios 
transfronterizos, y practican esa dinámica de intercambios, lo que sugie-
re una atenta mirada para repensar la integración desde esas realidades 
de frontera, hemos estado pensando la integración desde organismos 
interestatales, con miradas meramente administrativas, diseñando pasos 
fronterizos operativos al control estatal, construyendo murallas jurídi-
cas y burocráticas en detrimento de la integración de las personas, sin 
antes comprender el rico universo que encierra las relaciones no solo 
humanas que caracterizan la frontera.

Relaciones que muchas veces estrechan las distancias, unen, al mismo 
tiempo pueden proyectar vínculos, sean éstos laborales, formales o in-
formales, movilidades que pueden crear oportunidades, amistades y pa-
rentescos, características particulares de la frontera trinacional.35

Lo transfronterizo toma fuerte expresión para darle re-
levancia al referido sistema de interrelacionamientos en 
el espacio trinacional. Se expresan como constructos de 
comunidad de orden microregional y transfronterizo, 

35. RENOLDI, Brígida. Fronteras que Caminan: relaciones de movilidad en un límite 
trinacional. Revista Transporte y Territorio/9. ISSN 1852-7175. Universidad Nacio-
nal de Misiones, Argentina.  p.134.
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configurándose en un proceso de lenta y larga gestación. 
No exento de marchas y contramarchas.36

De ahí la importancia del reconocimiento de las asimetrías existente en 
los diferentes ámbitos en esta región, debido a que coloca dentro del de-
bate de interrelacionamiento respecto al “otro” la revalorización de esas 
diferencias que favorezcan a nuevos vínculos, buscando superar ciertas 
heridas históricas, como así también, buscar de alguna manera estable-
cer esfuerzos en valerse de las prácticas sociales fronterizas para abrir 
acceso a oportunidades de empleo, servicios y otros aspectos que pro-
duzcan prioridades y demandas en las familias de los habitantes de la 
zona trinacional, teniendo en cuenta que la experiencia social integra-
tiva del contexto nacional interno muda totalmente cuando se trata de 
plantear lo mismo dentro de un escenario transfronterizo.

Sería más bien un nuevo estilo de territorialidad, en términos incluyen-
tes, una visión de “soberanía compartida”, un escenario de encuentros 
y convivencias particulares en la cual se planteen acciones colectivas en 
diferentes ámbitos, más allá de los límites convencionales que tengan 
que ver con esa idea de estado-nación.

Una nueva concepción de espacio de frontera que permita la posibili-
dad de ampliar un sistema de acción, que anime a una nueva reflexión 
sobre estrategias y gestión en términos de integración, para que así mis-
mo, puedan emerger nuevos desafíos que conecten iniciativas de proxi-
midad consensual, al momento de decidir el uso de los recursos y espa-
cios compartidos.

CONCLUSIÓN

El contexto transfronterizo permite repensar la integración desde sus 

36. RIOS, Gabriel. Espacios transfronterizos: escenarios emergentes en los procesos 
de desarrollo regional. In LEAL, Jorge.Transformaciones recientes y desafíos para el 
desarrollo regional. Universidad de la República. Uruguay Disponible en: <http://
���.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_14.pdf> Consultado el 22 de diciem-
bre de 2015. p 282
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diferentes aristas, no necesariamente desde el punto de vista de inter-
cambio comercial, sino que, pensar y replantearlas desde las realidades 
locales en referencia a las demandas sociales emergentes que se suscitan 
en el interrelacionamiento de las dinámicas del territorio de la fronte-
ra trinacional.

Compredemos justamente desde nuestro análisis de que el espacio de 
frontera cobra otras resignificaciones dentro de lo que tiene que ver el 
ámbito de integración, y de que es innegable que el proceso del mismo 
podría darse desde el momento en que las voces de sus habitantes sean 
oídas, las experiencias que se desarrollan dentro de ese espacio invisi-
ble que traspasa el entendimiento administrativo estatal, son las que jus-
tamente podrían confinar otros aspectos que busquen potencializar el 
desarrollo social desde una participación colectiva, es decir de alcance 
para todos sin restricción de una mirada nacionalista.

Pensar la integración desde este contexto es un desafío, trasponer o que 
los Estados comiencen a ceder soberanía en cuestiones sensibles como 
es el empleo, seguridad o servicios públicos, sería una conquista, colo-
cando en olvido ese condimento de heridas históricas, estigmatizaciones 
o marginalización del “otro”, lo que permitiría un encuentro, una cohe-
sión social, una revitalización el espacio, así como la resignificación de 
la frontera trinacional.

Hemos visto también que esas jerarquizaciones e intereses por parte de 
los Estados en ampliar o mirar el intercambio comercial como un punto 
estratégico para el desarrollo de sus municipios, lo que produjo trans-
formaciones estructurales en términos del uso del territorio tanto eco-
nómico como político-social.
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Tão Perto, Tão Longe: 
Integração, Proximidade 
E Separação Na Tríplice 
Fronteira

– a percepção do processo de 
integração regional no coração 
do Mercosul

Marcos Costa Lima37

Milton Carlos Bragatti38

“El Paraná es uno de los grandes ríos de América, 
de torrente caudaloso, con costas a cientos 
cuando no a miles de metros una de otra. Desde 
los guaraníes y los jesuitas hasta el Mercosur, 
pasando por los procesos de construcción de 
los estados nacionales y la guerra de la Triple 
Alianza, el Paraná constituye un espacio 
que provoca la imaginación social. Es vía de 
navegación y canal de comunicación, es obstáculo 
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y frontera, es articulación y separación. Los 
sentidos del Paraná se transforman históricamente 
y son producidos, en esta zona, en relación a 
la conformación y redefinición de entramados 
identitarios. Sus aguas serán atravesadas tanto 
por los fundadores de las localidades vecinas 
como por los ejércitos en batalla, por las paseras 
paraguayas y los trabajadores de ambos países”. 
(Alejandro Grimson, em “Frontera, periodismo y 
nación - o de cómo un puente separó dos orillas”)

A matéria empírica da política internacional são as percepções, segundo 
Héctor Saint-Pierre (2009). Para além dos benefícios que a integração 
regional possa trazer ao setor econômico, há uma poderosa dimensão 
simbólica no processo de integração regional para os povos dos países 
integrantes do Mercosul. Antigas desconfianças, disputas e rivalidades 
subsistem, mas nem de longe lembram o antagonismo, tensões e inimi-
zades que existiram em vários momentos históricos. 

A Guerra do Paraguai, que dizimou a população do país e envolveu ou-
tros três países vizinhos; a anexação do Uruguai pelo Brasil, sob o nome 
de Província da Cisplatina; além da disputa pelas ilhas do Canal de Bea-
gle, que quase levou à guerra Argentina e Chile; e a corrida armamentis-
ta e geopolítica em preparação para possíveis cenários de violência entre 
Argentina e Brasil, são algumas das lembranças dolorosas que a região 
deixou para trás. 

Regionalismo não é apenas a institucionalização de práticas transfron-
teiriças, mas também um reflexo de transformações no espaço regional, 
na análise de Tussie-Riggirozzi (2012). O que a região significa para o 
Estado e atores não-estatais pode ser significado e re-significado como 
motivações, interesses, idéias, narrativas e mudanças em políticas eco-
nômicas. “Região é, parafraseando Wendt, o que os atores fazem dela” 
(RIGGIROZZI-TUSSIE, 2012).
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O processo de integração sul-americana, tomando-se por base a dinâ-
mica do Mercosul e da Comunidade Andina, tem sido, até o presente, 
muito mais que uma articulação exitosa entre os países que enfeixam o 
Cone Sul da região, mesmo que convivendo com ondas de avanços e re-
cuos. Nos anos noventa, dadas as transformações havidas no capitalismo, 
hoje enfeixadas no termo globalização/mundialização, novos problemas 
e enfoques são planteados e passam a exigir, portanto, novas interpreta-
ções. Os conceitos-chave de “Estado-nação”, “Região”, “Território”, “Lo-
calização”, “Fronteira”, todos profundamente afetados por mudanças ra-
dicais e imersos em circuitos cruzados, estão a carecer de contribuições 
multidisciplinares, de novas abordagens mais articuladas e, ao mesmo 
tempo serem re-problematizados, re-atualizados (COSTA LIMA, 2011)

A América Latina também vem passando por modificações substantivas 
em termos dos processos regionais, bastando sinalizar para a incorpora-
ção do México ao NAFTA, o que sem sombra de dúvidas altera a geopo-
lítica regional; a consolidação gradual do MERCOSUL, que incorporou 
a venezuela e a Bolívia em seu processo de expansão; e  as próprias in-
certezas quanto ao futuro do Pacto Andino. O avanço destes processos 
poderá criar novas regiões, redefinir a divisão inter-regional do trabalho 
existente e talvez redesenhar os novos processos de concentração espa-
cial da produção.

Sobre o território, a nação e a região, estão atuando em escala mundial 
formas exógenas articuladas, superpostas, inter-funcionais que, sobre-
tudo do ponto de vista da periferia, são impositivas, fragmentárias e 
excludentes, tendo em vista a longa trajetória de dependência que ca-
racterizou e ainda caracteriza os países que sofreram o colonialismo. A 
estas forças da globalização respondem contra-fluxos endógenos. A mo-
dernização, por exemplo, no setor do trabalho formal, sob condições de 
aceleração da inovação tecnológica, das fusões de empresas, está a exigir 
cada vez mais flexibilidade, mais adaptabilidade, o que tem provocado 
desemprego, precariedade das relações de trabalho, ampliação do setor 
informal, sem falar dos efeitos macroeconômicos perversos das políti-
cas de ajuste, que exigem altas taxas de juros e, por conseguinte, mais 
desemprego, estagnação prolongada. 
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As mudanças na forma de atuação do capitalismo mundial têm determi-
nado ou estabelecido novas correlações sobre os territórios na periferia, 
que se somam às estruturas e processos endógenos. Como questiona Al-
tvater (1996) ao esboçar uma análise dialética dos espaços, para além do 
funcionalismo: “por quais mecanismos de atuação as tendências do mer-
cado mundial se transpõem para realidades nacionais e regionais; em 
outras palavras, como fatores exógenos são endogenizados?” – O que 
corresponde a pesquisar a forma como o mercado mundial, a política, a 
ecologia social, a nação e a região se articulam.

Um dos traços mais constantes do desenvolvimento da economia lati-
no-americana é sua crescente heterogeneidade espacial. Áreas de inten-
so dinamismo estão consolidando suas posições (grande Buenos Aires, 
São Paulo, Santiago) enquanto outras não alcançam a sinergia necessá-
ria para superar o atraso (Nordeste brasileiro, Chaco argentino, o sul do 
México, entre outras). Espaços antes vazios são ocupados (a região do 
Pantanal, ou da grande Belém), mas outros permanecem vazios (Pata-
gônia, Amazonas, Norte do Chile). Tal movimento, de crescente dife-
renciação no espaço econômico, que é inerente à própria lógica da acu-
mulação capitalista e que precisa localizar-se e buscar constantemente 
novas formas e localidades mais atraentes para sua aplicação, tem tor-
nado cada vez mais inadequadas as políticas de combate e enfrentamen-
to ao problema. Somos uma América Latina desigual, com indicadores 
de renda per capita sub-regionais que têm correlatos tanto aos da Índia 
mais pobre quanto aos da Espanha. As redes e sistemas metropolitanos, 
em toda sua diversidade, têm suas “ilhas” de competência, de excelência. 
A seu lado, convivem diversas “ilhas” de abandono, a exemplo do semi-
árido brasileiro, do noroeste argentino. As políticas de recorte neolibe-
rais, ao abandonarem o planejamento das sub-regiões, agravam a situ-
ação, aprofundando a heterogeneidade espacial. E essas assimetrias são 
fortes adversárias da consecução e avanço de qualquer projeto mais ar-
rojado de integração regional.

O desconhecimento teórico e empírico da dinâmica das sub-regiões la-
tino-americanas, de seus fluxos econômico-financeiros, suas cadeias de 
valor, de suas vantagens comparativas e competitivas, é uma grande la-
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cuna que precisa urgentemente de esforços descritivos e analítico-pro-
positivos. Nesse sentido, é necessário construir bases de dados amplas 
e compatíveis, capazes de lançar luz sobre essas sub-regiões, sobre suas 
dinâmicas espaciais e territoriais; perceber e reforçar as capacidades e 
“janelas de oportunidade”, bem como apoiar o desenho de alternativas só-
cio-econômicas e ambientais na direção da equidade, de padrões de de-
senvolvimento que sejam democrática e ambientalmente sustentáveis. 

A trajetória “moderna” das sub-regiões latino-americanas está direta-
mente vinculada à formação sócio-econômica de seus países, que des-
de a origem estiveram inseridos no capitalismo, a princípio mercantil e 
posteriormente industrial, etapa que muitos dos países e sub-regiões do 
subcontinente ainda não alcançaram. A grande região amazônica, que 
engloba nove países, apresenta um mosaico de tempos históricos e gran-
de heterogeneidade (COSTA LIMA, 2011).

A dimensão regional, uma das categorias do pensamento do mundo so-
cial e das representações que lhe estão associadas, tem sido objeto de lu-
tas entre os cientistas sociais, não apenas entre geógrafos (que aspiram a 
uma definição legítima), mas também por parte de historiadores, etnó-
logos e, desde que existe uma política de “regionalização” e “movimen-
tos” regionalistas, por parte de economistas e de sociólogos.

Consideramos importante aqui assinalar alguns aportes teóricos so-
bre os conceitos de espaço e território em Bourdieu (1989) e Lefebvre 
(1978), que nos ajudam a perceber o espaço da Tríplice Fronteira, foco 
de nossa análise (COSTA LIMA, 1999). Seguindo a reflexão de Bour-
dieu, “o geógrafo prende-se talvez demasiado ao que se vê, enquanto o economis-
ta se deve prender ao que não se vê” (p. 108). O geógrafo se limitaria à aná-
lise do conteúdo do espaço, privilegiando suas relações internas, olhan-
do muito pouco para além das fronteiras políticas ou administrativas da 
região. Já para o economista, a região seria tanto espaço de aprovisiona-
mento quanto de exportação e, neste caso, a interdependência das regi-
ões seria um aspecto a privilegiar. Se tomados quase caricaturalmente os 
métodos das duas disciplinas, enquanto o geógrafo observa o pequeno, 
o particular, o concreto a descrição, o economista observaria o grande, 
o geral, o abstrato, a teoria.
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A etimologia da palavra região (regio), segundo Emile Benveniste (In 
BOURDIEU, 1989: p. 114), conduz ao princípio da divisão, ato mágico, 
propriamente social, de diacrisis que introduz por decreto uma desconti-
nuidade decisória na continuidade natural (não só entre regiões do es-
paço, mas também entre as idades, os sexos, etc.). Regere fines é então o 
ato que traça as fronteiras em linhas retas, separa o interior do exterior, 
o reino do sagrado do profano, o território nacional do território es-
trangeiro; é um ato religioso realizado pela personagem investida da mais 
alta autoridade, o rex, encarregado da regere sacra, de fixar as regras que 
trazem a existência daquilo por elas prescrito. A régio e suas fronteiras 
(fines) não passam do vestígio apagado do ato de autoridade que consiste 
em circunscrever a região, o território (fines), em impor a definição le-
gítima conhecida e reconhecida das fronteiras e do território, em suma, 
princípio da “di-visão” legítima do mundo social.

Estas palavras iniciais, quase advertências, indicam não apenas as dificul-
dades, mas a necessidade de estabelecer um quadro analítico e concei-
tual mais alargado do que vem a ser os conceitos de região, de espaço, de 
território, de fronteira.

Uma abordagem teórica sobre a noção de espaço deve considerar a prin-
cípio que o termo guarda dimensão multidisciplinar: o espaço da física, 
o espaço natural; o espaço ambiental, o espaço urbano, construído, o 
espaço simbólico, político, estatal. Entre os pensadores modernos, foi 
talvez Henri Lefebvre um dos que conseguiu não apenas trabalhar esta 
dimensão de totalidade, mas também de especificidade e de diferenças, 
de contradições e de concretude que emanam do conceito. Em uma re-
flexão que estabelece acerca das ligações existentes entre o Estado e o 
espaço, Lefebvre afirma que no curso de sua gênese o Estado se liga ao 
espaço por uma relação complexa em cujo âmbito poderíamos destacar 
três momentos:

1. A produção de um espaço, o território nacional, espaço físico, baliza-
do, transformado por redes, circuitos e fluxos que se instalam e que 
são estradas, canais, caminhos de ferro, circuitos comerciais e ban-
cários, auto-estradas e vias-aéreas, etc. Portanto, é um espaço ma-
terial-natural no qual se inscrevem os atos das gerações, das classes, 
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dos poderes políticos, seja enquanto produtores de objetos, seja de 
realidades duráveis (não apenas de coisas, de produtos isolados, de 
instrumentos e de mercadorias distribuídas ao consumo). Trata-se 
de um espaço material, construído e que garante a produção e a re-
produção social.

2. No segundo momento ocorre a produção de um espaço social propria-
mente dito, ou seja, um edifício artificial de instituições hierarquiza-
das, de leis, de convenções sustentadas por “valores” que veiculam 
a língua nacional. Essa arquitetura social, ou ainda essa monumen-
talidade política é o Estado ele mesmo, pirâmide pousada sobre sua 
base e tendo no topo o chefe político. Ela é uma abstração concre-
ta, repleta de símbolos, lugar de uma circulação intensa de informa-
ções e mensagens, de trocas espirituais, de representações, de ide-
ologia, de saber ligado ao poder. E nos diz Lefebvre (1978): “não há 
instituição sem um espaço” (p.260). A família, a escola, a empresa, 
a igreja, cada uma possui um espaço apropriado cuja especificação é 
objeto da divisão do trabalho social e, portanto, de dominação polí-
tica. Contudo, se cada Estado é um espaço social, neste espaço exis-
te um mínimo de consenso.

3. No terceiro momento, que compreende o consenso social, o Estado 
ocupa um espaço mental, com as representações que cada um produz: 
confusas ou claras, vividas ou imaginadas, o espaço mental não deve 
se confundir com o espaço físico ou social, mas deles também não 
pode se separar.

Produto de um espaço, o Estado se volta sobre suas próprias condições 
históricas e antecedentes, transformando-as. Ao engendrar relações so-
ciais no espaço, ele produz um suporte regulador, ordenador do espaço 
nacional, acabando por se constituir no interior do espaço mundial onde 
tende a se estabelecer.

Em sua qualidade eminentemente política o Estado reorganiza as rela-
ções sociais de produção. Para isso ele se depara, se articula, enfrenta 
o espaço econômico preexistente: polos de crescimento espontâneos, 
cidades históricas, comercialização do espaço fracionado e vendido em 
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lotes. Assim, o Estado tende a reproduzir não apenas as relações sociais 
inerentes à produção industrial, mas as relações de dominação inerentes 
à hierarquia dos grupos e dos lugares. Ao caos das relações entre indiví-
duos, grupos e frações de classe, ele tende a impor uma racionalidade, 
a sua, que tem o espaço como instrumento privilegiado. Se o econômi-
co se reconstitui em termos espaciais – em fluxos de energia, matérias-
primas, mão de obra, produtos acabados, circuitos comerciais, e esto-
ques – o Estado procura controlar fluxos e estoques, assegurando a sua 
coordenação.

Sendo um marxista não ortodoxo, Lefebvre considera que o marxis-
mo negligenciou durante muito tempo a cidade, o urbano, o espaço e o 
Estado ele mesmo. Isso se deu porque em sua reflexão, os marxistas se 
orientaram desde o princípio para a análise crítica da produção no sen-
tido estritamente econômico, da empresa, do trabalho produtivo, bem 
como para a estratégia de uma eventual tomada do poder político e, 
consequentemente, de uma utilização dos aparelhos de estado na gestão 
das forças produtivas. Daí se segue que o movimento marxista só mui-
to tardiamente tomou consciência da problemática da cidade, do espa-
ço, e do Estado. 

Para Lefebvre, uma ideologia mantinha a convicção de que os problemas 
urbanos e espaciais seriam problemas de países subdesenvolvidos ou re-
sultantes do predomínio dos “interesses privados” sobre o interesse ge-
ral e público, representado mais ou menos pelo Estado. A industrializa-
ção aparece como um processo necessário e suficiente, produzindo suas 
próprias leis (econômicas) e suas implicações (reprodução da força de 
trabalho, etc.) Essa simplificação do real, vem sinalizar que a totalidade 
do processo escapava à ortodoxia marxista em razão de sua abordagem, 
que reduzia a realidade urbana e espacial a um epifenômeno da dinâmica 
econômica: de renda da terra, da especulação imobiliária. A produção, 
as relações de produção, os lugares da produção, o consumo, os lugares 
do consumo, seriam mais ou menos controlados por instâncias econô-
micas (o grande capital) e políticos (os aparelhos de estado), incluindo 
aqueles ideológicos. O filósofo diz que jamais insistirá o suficiente con-
tra este reducionismo, reafirmando a complexidade das relações entre a 
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sociedade e o espaço. Essa reflexão sobre região, espaço e território, nos 
impulsiona a desenvolver, ainda teoricamente, o conceito de fronteira, 
essencial para o desenvolvimento analítico de nosso artigo. 

A palavra fronteira implica, historicamente, aquilo que sua etimologia 
sugere – o que está na frente. A origem histórica da palavra mostra que 
seu uso não estava associado a nenhum conceito legal e que não era um 
conceito essencialmente político. Nasceu como um fenômeno da vida 
social espontânea, indicando a margem do mundo habitado. Na medida 
em que os padrões de civilização foram se desenvolvendo e ocupando 
os espaços da economia de subsistência, as fronteiras tornaram-se luga-
res de comunicação e, por conseguinte, adquiriram um caráter político. 
Mesmo assim, não tinham a conotação de uma área ou zona que mar-
casse o limite definido ou fim de uma unidade política. Na realidade, o 
sentido de fronteira era não de fim, mas do começo do Estado, o lugar 
para onde ele tendia a se expandir. Com este sentido, por exemplo, o 
termo foi empregado por F. Turner para caracterizar a expansão do po-
voamento no Oeste norte-americano, e retomado, com sucesso, nos 
trabalhos sobre a ocupação recente da Amazônia. Mais recentemente, 
vemos o uso metafórico da palavra em textos que tratam da revolução 
tecnológica39. 

Segundo Lia Machado (2000) não é surpresa, portanto, que a fronteira, 
historicamente, tem sido objeto permanente de preocupação dos Esta-
dos, no sentido de controle e vínculo. Tampouco é surpreendente que 
um dos objetivos do sistema histórico de Estados nacionais, em vigência 
por quase dois séculos, foi o de estimular a coincidência entre limite e 
fronteira, disso resultando uma convergência conceitual, passando a se-
rem considerados sinônimos. Hoje, no entanto, a funcionalidade dessa 
convergência conceitual deve ser revista frente aos novos agenciamen-
tos do poder político e econômico, e do espaço físico mundial. As mani-
festações mais evidentes dessas mudanças têm sido os diversos modelos 
de regionalismo (Comunidade Europeia, uniões aduaneiras como Nafta, 
Mercosul, etc.), a proliferação de organizações internacionais e transna-
cionais, as formas de organização em rede, possibilitadas pela revolução 

39. In: ���.igeo.ufrj.br/fronteiras/pesquisa/fronteira/pO2pub001.htm.
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tecnológica dos meios de comunicação e informacionais, rápidas em re-
definir espaços de transação que não coincidem com o espaço territo-
rial dos Estados nacionais. A dificuldade hoje em dia em estabelecer um 
prognóstico seguro ou uma tendência para os Estados nacionais, a ques-
tão das fronteiras é retomada,  surge o interesse em rediscutir seu papel.

Na literatura sobre limites e fronteiras políticas internacionais é possível 
encontrar inúmeras classificações para diferenciar os tipos de fronteiras-
limite e suas peculiaridades. A mais conhecida delas – a classificação das 
fronteiras em naturais e artificiais – foi discutida durante toda a primei-
ra metade do século XX, mesmo depois que passou a ser dominante a 
compreensão de que as fronteiras, mesmo as chamadas naturais, são re-
sultado de convenções (bilaterais) ou de imposição (unilateral). 

Uma característica importante do tratamento dado às regiões de fron-
teira na atualidade, ainda segundo Lia Machado é que o foco se deslocou 
do campo estritamente político para o campo econômico, sendo para-
digmático o caso da fronteira entre o México e os Estados Unidos.

De modo geral, no entanto, a escassez de estudos sobre outras regiões 
de fronteira, que não aquelas EUA-México e da União Europeia, pode 
ser explicada na medida em que parte dessas regiões, como por exem-
plo,  a Amazônia, ou ainda a Tríplice Fronteira do Mercosul, estão isola-
das dos centros nacionais de seus respectivos Estados, têm carência de 
redes de transporte e de comunicação, além de dimensões políticas e 
econômicas pouco representativas. Com ausência de instituições capa-
zes de gerar sinergias com os vizinhos, a cooperação entre países em re-
giões de fronteira tem sido feita informalmente, e/ou através de acor-
dos tácitos entre as autoridades locais dos países fronteiriços.

Para a geógrafa da UFRJ esse processo é indicativo de que, mais do que 
uma perda de função dos limites e fronteiras internacionais, o que está 
ocorrendo é uma mutação da perspectiva do Estado em relação ao seu 
papel. A fronteira deixa de ser concebida somente a partir das estraté-
gias e interesses do Estado central, passando a ser concebida também 
pelas comunidades de fronteira, ou seja, no âmbito subnacional. O de-
sejo e a possibilidade real de comunidades locais estenderem sua influ-
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ência e reforçarem sua centralidade além dos limites internacionais e 
sobre a faixa de fronteira subverte e renova os conceitos clássicos de li-
mite e de fronteira.

Estas reflexões teóricas acima esboçadas só vêm reforçar que, concei-
tos, ideias e valores permeiam a criação e a constituição de um projeto 
de integração regional como o Mercosul e são importantes elementos 
na construção da cooperação e convivência entre os países da região. 
Esse processo se faz ainda mais visível e complexo para um espaço espe-
cífico no interior do Bloco regional que articula os habitantes da região 
transfronteiriça entre Ciudad del Leste- Foz do Iguaçu-Puerto Iguazu, 
onde Paraguai, Brasil e Argentina se encontram e, não raro, se des-en-
contram. A construção e des-construção desse paradoxo e desconforto 
se faz muito real na narrativa e na experiência dos moradores e atores 
do cotidiano da “Tríplice Fronteira”, unidos e separados pelo rio Para-
ná, aproximados e apartados pelas instituições dos Estados Nacionais e 
também pela própria institucionalidade do processo de integração re-
gional do Mercosul. Ouvir os relatos dos habitantes da região é se depa-
rar com um processo de integração e regionalismo contraditório, numa 
convivência e interdependência complexa e que clama por mudanças e 
soluções que, nestes quase vinte e cinco anos de Mercosul, poderiam ter 
sido pensadas e resolvidas.    

IDENTIDADES, “FRONTEIRAS QUE CAMINHAM”

A noção clássica do Estado-Nação Moderna tem na defesa do território 
e das fronteiras um de seus fundamentos básicos: a tensão e fricção en-
tre a territorialidade dos Estados-Nação é sensível a qualquer viajante 
ou turista que cruze fronteiras tradicionais da maioria dos países ao re-
dor do mundo. Muitas vezes é também visível a relação conflituosa en-
tre os centros de poder político, social, cultural e econômico e as regi-
ões localizadas nas áreas-limite dos territórios nacionais. Essas tensões 
e contradições são potencializadas nesse processo de integração regio-
nal inconcluso e contraditório que é o Mercosul em seu estágio atual: se 
arranjos de integração regional supõem maior  interconexão entre pa-
íses, a transfronteirização nessa região da Bacia do Prata, dentre várias 
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dimensões de fluxos populacionais, sociais, econômicos, culturais, além 
de compartilhamento de infraestrutura comum, ainda envolve arranjos 
de institucionalidades interestatais, além de processos em que disputam 
e se sobrepõem acordos e arranjos bi, tri ou multilaterais em construção 
ou que se contradizem em escalas de poderes e multi-governanças entre 
atores e instituições assimétricas, com capacidades, recursos e eficácia 
diversas. As escalas decisórias locais e regionais-transfronteiriças se en-
contram pouco ou des-harmonizadas, além de distantes ou des-conecta-
das dos centros de poder nacionais, a milhares de quilômetros da região 
(CARNEIRO FILHO & RUCKERT, 2013). 

“(…) me parece que (la dificultad) está más en el lado 
gubernamental que del lado de la persona común. La 
persona común no tiene inconvenientes de integrar so-
bre trabajar con una persona de otro país. El problema 
está dado, básicamente, porque las leyes son bastante 
duras y bastante exigentes en cada uno de los lugares 
como para que uno pueda hacer eso. (…) si existen tra-
bas, existen de cada uno de los gobiernos, no existen 
desde las personas comunes (…).” (Juan Olmedo, Puer-
to Iguazu)

Os habitantes dessa transfronteira sejam argentinos, paraguaios ou bra-
sileiros, vivenciam contradições e ambiguidades advindas da lógica ter-
ritorialista (controles rígidos de fronteiras e burocracia, por exemplo), 
também constroem e participam de múltiplas redes de solidariedade, 
de interação e interdependência econômica, cultural, política e mesmo 
afetiva de caráter transfronteiriço. As identidades e aspirações dos habi-
tantes da região são re-construídas e re-significadas na convivência e no 
cotidiano da trans-fronteira:

“(...) as três cidades (...) são interdependentes, (...) qualquer situação, positiva ou negativa, que 
ocorra em uma destas cidades, (...) acaba recebendo reflexo, tanto para o bem, quanto para o mal 
(...)” (depoimento de Lindenor Cavalheiro, Foz do Iguaçu)

“(...) nessa região (...) nós temos muitas pessoas que vivem de um lado da fronteira e têm ativida-
des econômicas do outro lado (...), isso se aplica a argentinos, brasileiros e paraguaios, (...) prin-
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cipalmente na relação de brasileiros e paraguaios, (...) temos muitos brasileiros que têm negócios 
no Paraguai e também paraguaios que têm negócios aqui e que, muitas vezes, acabam residindo do 
outro lado da fronteira”. (depoimento de Ivair Luiz Hoffman, Foz do Iguaçu)

Haesbert & Santa Bárbara (2001) propõem que as identidades nacionais, 
em tempos de globalização, tornam-se identidades plurais. Segundo os 
autores, estas identidades... 

(...) “podem ser ganhas ou perdidas, posto que estão 
fragmentadas, interna e externamente aos sujeitos, em 
múltiplos pólos e estratégias de poder nem sempre con-
ciliáveis entre si. Nesse meio volátil, contudo, nem tudo 
são identidades híbridas, e um dos indicadores funda-
mentais da complexidade dessa dinâmica que gera ao 
mesmo tempo hibridismos e 'integrismos' e a relação 
que os grupos sociais estabelecem com os seus territó-
rios para a construção de suas identidades” (HAESBERT 
& SANTA BARBARA, 2001).

Segundo Haesbert & Santa Bárbara, como forma de evitar o sentimen-
to de instabilidade do cosmopolitismo ou o desconforto causado por 
certa indefinição das identidades conformadas a partir de hibridismos, 
“muitos grupos se refugiam sob a tutela de 'fronteiras territoriais' rígi-
das para manter a coesão de seus enraizamentos” (HAESBERT & SAN-
TA BARBARA, 2001). 

No entanto, em mais de vinte anos de Mercosul, a região transfron-
teiriça entre Argentina, Brasil e Paraguai também conforma e constrói 
novas representações e identidades, a partir da convivência regional e 
suas múltiplas relações. Segundo Souza (2009), regiões como a Tríplice 
Fronteira apresentam características muito próprias, a partir do proces-
so de construção de

(…) “múltiplas redes de solidariedade, de trocas comer-
ciais, culturais e políticas, de caráter transfronteiriço: 
São espaços nos quais o local e o internacional se arti-
cula, estabelecendo vínculos e dinâmicas próprias, cons-
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truídas e reforçadas pelos povos fronteiriços. Neles estão 
presentes as identidades e as culturas nacionais de cada 
um dos países envolvidos, que constroem, reelaboram e 
constituem uma outra cultura e identidade diferenciada, 
capaz de recriar um novo lugar, com aspectos regionais. 
São regiões que não “respeitam” as barreiras existentes, 
já que há ação e interação dos agentes fronteiriços, es-
timulando dinâmicas fronteiriças informais” (SOUZA, 
2009, p. 106). 

A Tríplice Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai, segundo Carneiro Filho 
& Rückert, “é atravessada por fluxos que partem de cidades globais lo-
calizadas a muitos quilômetros dali – não apenas na América do Sul, 
como também no Leste Asiático, no Oriente Médio e nos Estados Uni-
dos”. Os autores ressaltam que tais fluxos fazem com que a integração 
dessa região “possua diversos níveis de intensidade, dificultando a visua-
lização dos limites do território transfronteiriço... Limites esses que se-
riam importantes em uma eventual política de cooperação transfrontei-
riça a ser implementada na região”.  Segundo os autores, 

“A existência de uma região transfronteiriça deve es-
tar enraizada na consciência das pessoas (mesmo que o 
contorno não seja minuciosamente determinado), sen-
do considerados elementos de ligação: as raízes culturais 
comuns e os símbolos da região. A história, por sua vez, 
pode ser percebida pela população como um fator de 
separação. No caso da Tríplice Fronteira Brasil-Argenti-
na-Paraguai, os símbolos da região (rio Paraná, Catara-
tas do Iguaçu, Itaipu, etc.), a bandeira do MERCOSUL, 
a UNILA – Universidade Federal da Integração Latino-
Americana – e iniciativas como o Fórum Social da Trí-
plice Fronteira e o Núcleo de Fronteira do Paraná se-
riam elementos de apoio à construção de uma identida-
de transfronteiriça. Já a lembrança da guerra do Paraguai 
(1865 a 1870) e a rivalidade Brasil-Argentina seriam fa-
tores complicadores na construção da identidade trans-
fronteiriça” (CARNEIRO FILHO & RUCKERT, 2013). 
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O desenvolvimento dessa região transfronteiriça tem sua história in-
fluenciada pelas formulações geopolíticas de ideólogos como Mario Tra-
vassos e sua obra “A Projeção Continental do Brasil” e também do gene-
ral Golbery do Couto e Silva, entre outros, que propuseram a ocupação 
da região a partir de projetos como a construção de rodovias, a Ponte 
da Amizade, e financiamento de iniciativas de povoamento, por exem-
plo. Carneiro Filho & Rückert lembram que o processo histórico de 
povoamento da região foi pautado por essa  ocupação direcionada por 
políticas de governo, tendo como elemento mais visível e importante a 
construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que modificou drasticamente 
a paisagem local e motivou o crescimento exponencial da população em 
Ciudad del Este e Foz do Iguaçu,

“Para se ter uma ideia do impacto causado por Itaipu, 
a cidade de Puerto Iguazú, que não participou do em-
preendimento, passou de uma população de 3.001 habi-
tantes em 1970 (MOURA, 2010) para 82.227 habitan-
tes em 2010 (INDEC, 2010). Os investimentos gover-
namentais na região também explicam a existência de 
grandes colônias de estrangeiros, em especial chineses 
(tai�aneses e cantoneses) e árabes (predominantemente 
palestinos, libaneses, jordanianos e egípcios), ainda que 
o maior grupo de estrangeiros da região seja o dos brasi-
guaios (população de origem brasileira que reside no Pa-
raguai). Os brasiguaios estão radicados, sobretudo, em 
regiões da fronteira Brasil-Paraguai.” (CARNEIRO FI-
LHO & RÜCKERT, 2013)

No entanto, segundo Haesbert & Santa Barbara (2001), a construção 
das identidades de populações transfronteiriças é um processo comple-
xo. O autor cita o exemplo dos migrantes brasileiros para os países da 
região, onde a “dominação” ideologico-cultural brasileira sobre a popu-
lação dos vizinhos do Prata tende a dar uma falsa ideia de homogenei-
dade social entre os grupos populacionais da área, especialmente os mi-
grantes brasileiros:
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“Esses sujeitos, na verdade, também re-constroem nos 
países vizinhos, além da identidade nacional brasileira, 
distinções quanto a classe social (sem-terras; pequenos, 
médios, grandes proprietarios; empresários etc.); iden-
tidades regionais (sulistas, nordestinos etc.), traços étni-
cos (descendentes de alemães, italianos, poloneses, ne-
gros, índios etc.). Tais atributos dão ideia da pluralidade 
de possibilidades ao alcance de um imigrante brasileiro 
para que esse reconstrua sua identidade social em ter-
ra estrangeira, tanto pela autoreconstrução de sua ima-
gem quanto pelas atribuições que lhe são dadas pelos ou-
tros grupos nacionais, étnicos e regionais” (HAESBERT 
& SANTA BARBARA, 2001).

JOGOS DE MULTINÍVEL NA REGIÃO 
TRANSFRONTEIRIÇA

As áreas de fronteira, limítrofe entre Estados-Nação, municípios e re-
giões, são ponto de tensões e fricções entre vários níveis de governança, 
numa sobreposição de “autoridades” e burocracias. Além disso, são di-
versos e múltiplos os grupos sociais, identitários, os atores que com-
põem o processo de integração da região, especialmente na Tríplice 
Fronteira. Neste sentido, um texto clássico de análise de política ex-
terna (Foreign Policy Analysis), de Hudson, parece se adequar à análise da 
complexidade da região e às situações de multilevel das regiões de fron-
teira como um todo, ao propor uma ênfase no aspecto humano e tratar 
o objeto da análise.

“(…) como multifatorial, com o objetivo de examinar 
variáveis de mais de um nível de análise (ou vários ní-
veis). Variáveis explicativas de todos os níveis de análi-
se, desde o mais micro ao mais macro, são de interesse 
para o analista na medida em que elas afetam o proces-
so de tomada de decisão. Como resultado, insights de 
muitas disciplinas intelectuais, como a psicologia, a so-
ciologia, comportamento organizacional, antropologia, 
economia, e assim por diante, serão úteis para os analis-
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tas de política externa (...) Estados-nação não são agen-
tes porque Estados são abstrações e, portanto, não têm 
ação. Somente seres humanos são verdadeiros agentes 
(atores), e é a ação deles que é fonte de toda política in-
ternacional e de toda mudança” (HUDSON, 2005, pag. 
2-3 , tradução dos autores).  

A autora adverte para a necessidade de se analisar, sob o risco de se per-
der na abstração dos conceitos e não conseguir interpretar a dimensão 
humana dos processos de relações internacionais,  o que muitos autores 
chamam de “agência”, ou seja, “o ator: é quando nos sentimos totalmen-
te confortáveis com a omissão da dimensão dos seres humanos reais que 
estão por trás das abstrações que perdemos algo profundamente impor-
tante das Relações Internacionais” (HUDSON, 2005).

Hudson destaca que, mesmo centrando sua análise no papel das lideran-
ças em Foreign Policy, é necessária uma maior complexidade: 

“(...) o que é aceito é que a Teoria de Relações Interna-
cionais hoje fornece muito mais insight na estrutura do 
que na agência. Essa é uma falha severa, porque a falta de 
um conceito robusto de 'agente' em RI representa uma 
desvantagem quando se tenta explicar ou projetar mu-
danças significativas e de criatividade notáveis (…). O 
que é necessário é quase uma antropologia das RI que se 
aprofunde em conceitos orientados nos atores-agentes 
como motivação, emoção, e problemas de identidade e 
representação”. (Hudson, 2005, pag. 4, tradução dos au-
tores)

Neste sentido, ao entrevistar os atores que vivenciam a realidade e o co-
tidiano da integração regional no coração do Mercosul, a pesquisa em-
preendida pela Unila inova e presta enorme contribuição a uma maior 
compreensão – que pode ter múltiplas abordagens, como a Antropoló-
gica, Sociológica, de Relações Internacionais, Ciência Política, Psicoló-
gica, Linguística, Ambiental entre outras – desse processo de regionalis-
mo, especialmente sob o ponto de vista da dimensão humana.  
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REPRESENTAÇÕES, IDENTIDADES, ALTERIDADES: 
MEDO E DESEJO NO COTIDIANO DA FRONTEIRA

“Las fronteras son un lugar privilegiado para la esceni-
ficación de la ley. Allí los límites de la soberanía de un 
Estado nacional se materializan y simbolizan en diferen-
tes cosas y acciones. En la triple frontera, aunque en di-
ferentes ritmos o intensidades, la ley se hace visible en 
los pasos de aduana, en carteles que anuncian el fin y el 
inicio de un área, o que alertan sobre la persecución de 
determinado tipo de crímenes; hay barreras, filas, docu-
mentos, uniformes, escanners, oficinas, computadoras, 
banderas, perros, patrulleros, ventanillas, autoridades, 
idiomas, personas en movimiento, valijas, cajas, paque-
tes, vehículos, patentes provenientes de los países lin-
dantes, tonos de voz y formas de expresión adecuadas 
para la interacción en estos contextos. La autoridad se 
hace sentir en el cuerpo de quien transita. Se trata de 
una realidad vivida de forma central y marginal al mis-
mo tiempo, sobre todo por quienes habitan en algún lu-
gar de estas fronteras ya que, si bien las personas con-
viven con la ley, esta es frecuentemente vista como una 
amenaza, y sobre ella se asumen márgenes de riesgo... 
Las rutinas de vida de las personas muestran que las re-
laciones que establecen entre ellas reformulan las gran-
des categorías que sustentan la legitimidad de la fronte-
ra como referencia universal. En todo ir y venir, en cada 
repetición creadora de sus trayectos, vemos la densidad 
de la trama que tejen las personas y las cosas, y que se so-
brepone a las cuatro ciudades, a los tres países, a las tres 
aduanas, a los tres estados, a través de la amistad, la ve-
cindad, el compadrazgo y el parentesco. En estas formas 
sociológicas también vemos prevalecer los sentimientos 
y actitudes que motivan tantas veces una elección y no 
otra: la vergüenza, la necesidad, el odio, el amor, el re-
sentimiento, el cuidado o la venganza”. RENOLDI, Brí-
gida (2013). “Fronteras que Caminan”. 
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A pesquisa buscou ouvir os atores que vivenciam o cotidiano da região 
mais central do Mercosul e a elaboração e representações que eles pró-
prios produzem dessa experiência. Esses personagens foram seleciona-
dos segundo setores sociais, étnicos, nacionais diversos, sem distinção, 
e também sem a idealização e pre-conceituação de abordagens mais tra-
dicionais de Relações Internacionais e Ciências Sociais em geral, onde o 
pesquisador tenta elaborar conceitos e os encaixa como num quebra-ca-
beças, cada conceito em sua própria moldura, sua própria “caixa”.  

Ouvir os habitantes da região e respeitar suas próprias falas foi um pon-
to de partida importante e que traz perspectivas inovadoras para o am-
biente acadêmico e institucional. Spektor (2015) explica que a metodo-
logia de História Oral Crítica (Critical Oral History ou COH) é um pro-
cesso de deliberação coletiva, que envolve os personagens que partici-
param de um evento histórico e também acadêmicos especializados no 
assunto em questão. O autor ressalta que, ao contrário de conferências 
acadêmicas tradicionais, um encontro desta natureza não debate papers 
escritos previamente. Uma das etapas da pesquisa levada a cabo pela 
UNILA foi exatamente essa. Além das entrevistas individuais, houve 
também encontros coletivos entre esses personagens e os autores deste 
livro. O objetivo foi o de criar um ambiente no qual as testemunhas his-
tóricas pudessem comparar suas memórias e interpretações com o au-
xílio de especialistas. Spektor ressalta que

“Esse tipo de história oral é ‘crítica’ porque a narrativa de 
cada personagem é confrontada à documentação históri-
ca disponível, à memória pessoal de outros participantes 
e ao escrutínio dos acadêmicos. A presença simultânea 
de indivíduos que presenciaram os eventos em questão, 
documentos inéditos e especialistas da academia tende a 
gerar uma discussão fértil sobre as causas e os efeitos das 
decisões históricas sob análise” (SPEKTOR, 2015 – apud 
Blight e Lang 1995, 2007 e 2010, Lang 2000, Blight e 
Welch 1990, Blight, Kramer e Welch 1990, Scott e Smi-
th 1994 e Wohlforth 2003).

Nos depoimentos, além da riqueza e complexidade da vida na região, 
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“medo” e “desejo” são dois aspectos dos mais presentes na elaboração 
da experiência dessa área transfronteiriça, em uma convivência de atra-
ção, separação, repulsa, cooperação e competição. As fronteiras se fa-
zem presentes no cotidiano a partir da dificuldade de livre trânsito, es-
pecialmente na “aduana” de Puerto Iguazu, Argentina, onde o “visitante” 
é obrigado a passar por revista, apresentar documentação e preencher 
formulários para poder entrar e sair do país. Mas, se entre Foz do Igua-
çu e Ciudad del Leste a travessia física não apresenta grandes problemas, 
a distância se faz a partir das incongruências e desarmonias burocráticas 
e econômicas.

“El vecino tiene la intención de integrarse con el vecino de la otra ciudad pero normalmente, tan-
to los controles como los mecanismos de funcionamiento de cada país hacen que eso sea un poco 
más complicado. O sea, talvez a una persona que viva en Foz do Iguaçu, si usted se lo facilita de 
alguna manera poder hasta vivir en (Puerto) Iguazú un tiempo, lo va hacer, y lo mismo pasa con 
la gente de (Puerto) Iguazú. Pero esto no está dado porque existen trabas importantes en cada país, 
empezando por la seguridad que dificultan que esto pase porque a partir que una persona no se 
puede (…) porque tiene que esperar a un lado del rio porque tiene que esperar dos horas para que 
se puedan hacer los trámites eso ya es un traba, es un impedimento para la integración.” (depoi-
mento de Juan Olmedo, Puerto Iguazu)

“(…) lo que se tendría que trabajar es el relacionamiento diplomático (…) de las autoridades en 
si. Y que no se quede solo en palabras, que se vayan en hechos, porque a veces firmamos convenios, 
tratados, pero queda solo en papel y en la práctica es diferente con los habitantes. (…) Nuestras 
autoridades tienen muy buenas ideas, pero son entre cuatro paredes, no viven las realidades, no es-
tán... y yo creo que yo soy parte de los habitantes, no soy autoridad pero vivo con los habitantes, 
o sea, yo creo que tendría más incidencia como nexo explicarle a esa autoridad como se debería 
trabajar ” (depoimento de Faryda Ramona Castillo, Ciudad del Este)

O medo se expressa não apenas no aspecto da (in)segurança, da sensa-
ção de criminalidade que se utilizaria da fronteira relativamente aberta 
e, paradoxalmente, não suficientemente policiada na opinião de vários 
entrevistados, mas, também de uma incompreensão ou distanciamento 
entre o aspecto social e cultural entre as três cidades. 

“A Tríplice Fronteira (Ciudad del Este no Paraguai, Foz 
do Iguaçu no Brasil e Puerto Iguazú na Argentina) é ge-
ralmente representada a partir de meados da década de 
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1990, particularmente pela imprensa brasileira e argen-
tina e organismos oficiais de segurança e “inteligência” 
dos Estados Unidos como um lugar de tráfico de drogas 
e armas, de lavagem de dólares, de venda ilegal de cigar-
ros, “paraíso de contrabandistas”, santuário da corrup-
ção, impunidade e delinqüência” [sic], espaço de trânsito 
de sacoleiros, e refúgio de traficantes e terroristas ára-
bes. A ponte da amizade é o foco principal do comércio 
fronteiriço e das imagens construídas sobre essa fron-
teira (...) As mercadorias “pirateadas” ou sem nota fiscal 
compradas em Ciudad del Este e revendidas em todas as 
cidades brasileiras ajudam também a cristalizar precon-
ceitos sobre a nação vizinha, tais como “país da falsifica-
ção”, “tudo que é do Paraguai não presta” etc. […] (AL-
BUQUERQUE, 2010, p. 38-39). 

“(...) la integración no puede violar la soberanía, que yo… que usted me abra las puertas, que 
usted es mi vecino, que usted me abra las puertas de su casa, que invite que mis hijos vayan a com-
partir con tus hijos en una cena, eso a mí no me habilita para que yo me vaya a tu habitación. O 
sea que la integración no puede entenderse como una violación ni la puesta en peligro de la fron-
tera.” (depoimento de Leonardo Rodas, Ciudad del Este)

O desejo de maior aproximação, compreensão e convivência é grande 
em muitos dos depoimentos:

(...) el deseo del poblador fronterizo es tener un poco más de fluido en el trato, un poco más de 
diferencia que si uno vive en frontera con un trafico con menos controles, con menos... pero bueno, 
sucede que siempre todas estas normativas se manejan a niveles nacionales y las decisiones pasan 
por otros lugares donde no llegan a quizás a interpretarlo, que las fronteras en determinadas oca-
siones necesitan, por eso, porai, a veces no se nota como hay integración si de repente yo llego a 
la frontera y tengo un control, y tengo un documento y me piden un documento... no hay un otro 
trámite. (...) (Eduardo Acevedo, Puerto Iguazu)

Os moradores revelam que, mesmo com todos os entraves e problemas, 
há uma enorme interação e um desejo de aproximação no plano indivi-
dual e afetivo: 

“Más que un deseo, yo creo que es más una costumbre, o sea, es más un tema de algo normal (...) 
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si tengo que ir a Foz porque voy como que voy a otro barrio (...) entre personas que viven de un 
lado o de otro (se) establecen relaciones familiares que superan todo lo que estamos hablando (...) 
(Hay) total fraternidad. (...) Las fronteras nunca nos limitan (...) (depoimento de Eduardo 
Acevedo, Puerto Iguazu)

CONCLUSÕES

“O antropólogo Alejandro Grimson defende que é pre-
ciso se estabelecer uma diferença entre a integração da 
região transfronteiriça e a integração do MERCOSUL. 
Para Grimson o MERCOSUL é um acordo de metró-
poles (São Paulo-Buenos Aires) que contrapõe o grande 
ao pequeno, o acordo político à convivência histórica. 
Dessa forma, haveria uma contraposição entre MERCO-
SUL e integração” [grifos nossos] (CARNEIRO FILHO 
& RÜCKERT, apud GRIMSON, 2002). 

As políticas de integração do MERCOSUL não consideram, em geral, 
o cotidiano e os interesses dos moradores das áreas transfronteiriças. 
Como lembram Carneiro Filho & Rückert, “a integração em curso é di-
rigida desde as capitais econômicas e políticas (Buenos Aires, São Paulo, 
Brasília, etc.) e atende antes de tudo aos interesses do grande capital”: 
o fluxo e circulação de moradores e trabalhadores pelos territórios dos 
países do bloco é um dos principais entraves ao processo de integração 
de suas regiões transfronteiriças. A implementação do bloco não con-
templou a realidade transfronteiriça, que não foi reconhecida e nem in-
corporada nas ações programáticas próprias de fronteira institucional de 
integração (CARNEIRO FILHO & RÜCKERT, 2013). Neste sentido, 
os moradores e representantes da região reconhecem que também po-
deriam ser mais propositivos e atuar de maneira mais concertada:

“(...) o que eu noto é que por parte dos governantes (...) não existe uma predisposição, 
uma vontade de ir atrás de fazer essa integração, fazer reuniões permanentes com os se-
cretários da prefeitura, com a sociedade civil organizada, com o prefeito, pra fazer essa 
integração, as coisas tão acontecendo ao natural, não existe alguém fazendo frente, pu-
xando fila, abrindo portas, acho que isso está faltando e faço aqui até o mea culpa. Eu 
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ocupo um cargo importante de secretário de governo e a gente acaba ficando meio en-
castelado aqui, resolvendo problemas do dia-a-dia e não buscando isso. Quem sabe essa 
entrevista que você (es)tá fazendo comigo, e com outras pessoas, (...) sirva de semente pra 
gente tirar um pouco o traseiro da cadeira ir atrás, procurar, abrir portas, tirar os entra-
ves que acontecem no dia a dia porque é essa a integração. (...) mas (es)tá faltando nós 
da tríplice fronteira criar um a cada quanto tempo, criando metas, pra poder fazer essa  
integração e quebrar as barreiras que elas existem.” (Sergio Beltrame, Foz do Iguaçu)

Os cidadãos dos três países querem participar nesse processo e também 
oferecer suas propostas:

“(…) lo primero que hay que hacer es, al ponerse en acuerdo, es tratar de que (…) el 
tránsito en la región sea un poco más fluido, sin despegar de la seguridad, (…) porque 
uno no puede tardarse para cruzar de un lado hacia otro (…). Yo creo que los países tie-
nen que trabajar la integración desafiándose a objetivos y metas cortas y logrables en el 
tiempo para que esto no se dilate y que cuando vayan pasando los gobiernos… cuesta 
mucho que todo se proyecte en el tiempo, el que viene tiene la inercia de cambiarlo y en-
tonces ahí dificulta que los objetivos a largo plazo se cumplan.” (Juan Olmedo, Puer-
to Iguazu)

As barreiras e travas territoriais e fronteiriças devem ser revistas e fle-
xibilizadas pelo menos para quem vive na região, como se pode perce-
ber no depoimento de Danilo Vendruscolo, de Foz do Iguaçu: “(...) nós 
temos que desenvolver um único território nessa região, não podemos 
mais olhar apenas o território do Oeste do Paraná, mas sim o território 
como um todo, integrando o Oeste do Paraná com o Leste do Paraguai 
e o Norte da Argentina, ou seja, e aqui nós criarmos um único territó-
rio…” 

No entanto, não é apenas uma questão territorial, mas deve haver uma 
dimensão  cultural e simbólica, também presente no desejo de muitos 
moradores, como se percebe na fala de José Gnaspini, também de Foz 
do Iguaçu:

“Primeiro um respeito à cultura e origens de cada um, acho que todos nós deveríamos co-
nhecer um pouco da história de cada país da América Latina, conhecer um pouco da his-
tória do Peru, Argentina, o Brasil patina um pouco nesse setor, mal conhece sua própria 
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história. (...) Então é muito importante se conhecer, que cada país se conheça um pouco, 
eu conhecer um pouco a história dos argentinos, eles conhecerem a nossa, a história da 
Venezuela, até da formação das Guianas e tudo (...).” 

Há uma riqueza ainda por explorar nesta região tripartite, tão pouco 
estudada, o que é um dos aportes deste livro e nas próprias entrevistas 
realizadas surge um amplo conjunto de temáticas e perplexidades que 
vêm a tona. Ficamos sabendo, por exemplo, a partir das entrevistas re-
alizadas por Jayme Benvenutto em 2014 e 2015 em Ciudad de Leste40 
com pessoas de diversas áreas profissionais, que é um território habita-
do não apenas por brasileiros, paraguaios e argentinos, mas também por 
muitos árabes, libaneses, palestinos, chineses e indianos, formando um 
ambiente transcultural. Que uma larga maioria de brasileiros, que che-
ga a 90 por cento do total, vai todo dia ao trabalho em Ciudad de Les-
te, mas vive no Brasil. Que a ampla maioria dos entrevistados acredita 
na integração, mas não tem percepção de que o processo do Mercosul 
tenha visibilidade nas três cidades, muito embora defendam o proces-
so, acreditando que os estados nacionais têm que ser mais afirmativos e 
menos retóricos na integração. A questão cultural e a educação são vis-
tas como um dos elementos capazes de criar solidariedade comum en-
tre os habitantes da tríplice fronteira. Hoje já existem muitas famílias 
formadas por binacionais, sobretudo de brasileiros e paraguaias ou pa-
raguaios e brasileiras vivendo seja em Foz, seja em Ciudad del Este, que 
plasmam e aprendem a cultura do outro. E quase todos são unânimes 
em afirmar que deveria existir uma integração mais social, mais cultu-
ral, o que ainda é muito frágil, pois o comércio é sempre o veículo e o 
vetor privilegiado e mais divulgado. Mesmo ao nível das prefeituras, são 
rarefeitas e episódicas as iniciativas nesta direção. Dizem que por parte 
da juventude as iniciativas artísticas acontecem, mas também são espo-
rádicas. Não existe ao menos um centro cultural que congregue as três 
nacionalidades. Observam-se também problemas, a exemplo da inte-
gração relativa aos colonos brasileiros que se dedicam à plantação de 

40. BENVENUTO, Jayme (2014), Pesquisa Percepção da Integração regional na Fron-
teira do Brasil, Argentina e Paraguai: Foz do Iguaçu, Puerto Iguaçu e Ciudad del les-
te.  ENTREVISTAS.
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soja do lado paraguaio. São comuns as percepções de que estes colonos 
tem um preconceito forte com relação aos paraguaios. São pessoas que 
não se integram à vida paraguaia, não aprendem o idioma, nem procu-
ram integrar-se ao mundo local. Mas ao mesmo tempo são muitos os 
que têm simpatia pelo brasileiro comum, e afirmam ser muito mais fácil 
criar um relacionamento duradouro e proativo com brasileiros do que 
com argentinos.

Perguntados sobre o que seria a unidade latino americana, todos estão 
convictos de que temos raízes comuns, mas que na prática, tanto para 
o Mercosul quanto para se falar em uma unidade mais ampla, por mais 
protocolos e gestões feitas: “en la práctica aún falta mucho, es una materia 
pendiente.”
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As Três Dimensões Da 
Fronteira Entre Brasil, 
Paraguai E Argentina: 
Proposta De Análise Para 
A Pensar A Integração

Roberto França41

Corren los pies cruzando la raya. No hay motivo 
para temer su rumor. ¿Qué llevan, qué traen? 
No sé. Lo importante es que lleven y traigan. 
Que mezclen. Que cambien. Que no se detenga 
el movimiento del mundo. Se los dice un viejo 
mudo e inmóvil. Pero no ciego. Que mezclen. 
Que cambien. Eso es lo que defendí. El derecho 
a cambiar. Traía algo que no podía darse sólo 
en uno u otro lado de la frontera, sino en ambos 
lados. Ésas eran cosas difíciles de entender en los 
dos lados. 
(FUENTES, 2001, p. 44)

Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazu (Ar-
gentina) compõem uma fronteira trinacional com uma população de 

41. Professor Adjunto 3 da Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
(Unila).
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894.804 habitantes42, considerando-se a área conurbada43.  As três cida-
des são as mais importantes em suas respectivas regiões e estão conecta-
das pelas pontes da Amizade (Brasil e Paraguai) e da Fraternidade (Bra-
sil e Argentina), infraestruturas que visa promover a fluidez nessa região 
densamente urbanizada, a ponto de Causarana (2011), em um estudo 
para a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal), 
afirmar que se trata de uma “região metropolitana fronteiriça”. Todavia, 
sob a perspectiva brasileira, estaríamos distantes de considerar essa re-
gião como metropolitana, mas o esforço de Causarana é válido para de-
monstrar a complexidade da fronteira.

A fronteira internacional é “uma área indefinida, uma zona percorri-
da pelo limite internacional” com elevada complexidade em virtude do 
processo de fixação e mobilidade de grupos humanos e redes de circula-
ção e troca (MACHADO, 2006, p. 61). A separação formal estabelecida 
pelo limite internacional, entre dois, três ou quatro países44, estabelece 
o começo e o fim de cada estado nacional, mas singulariza relações en-
tre populações territorializadas pelas respectivas formações nacionais. 

42. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Foz do 
Iguaçu possui uma população de 256.088 habitantes. O município pertence à micror-
região de Foz do Iguaçu, que possui uma população de 425.467 habitantes (IBGE, 
2010). Segundo o Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Puerto Igua-
zu possui 80.020 habitantes (INDEC, 2010). Segundo o Dirección General de Es-
tadística, Encuestas y Censos (DGEEC), Ciudad del Este possui 350.000 habitantes; 
Hernandarias 79.735 habitantes; Minga Guazú 60.719 habitantes; Presidente Franco 
68.242 habitantes, totalizando 558 696 habitantes (DGEEC/2008). Dados disponíveis 
dos sítios das respectivas instituições.

43. De acordo com Souza (2003, p. 169), conurbação “significa o resultado do ‘encon-
tro de dois ou mais tecidos urbanos em expansão. Nesse caso, mesmo que os limites 
formais entre dois municípios permaneçam, não há mais descontinuidade de tecido 
urbano edificado entre eles, pois os seus núcleos urbanos principais cresceram até se 
tocarem e formarem uma verdadeira coalescência, uma mancha única de espaço con-
truído”. Esta condição coloca Reolon (2012) considerar essa área como uma “aglo-
meração urbana”, ou seja, uma massa que vai um pouco além da tradicional “mancha 
urbana”.

44. É o caso de Zâmbia, Zimbábue, Namíbia e Bots�ana, que possuem uma fronteira 
quadrinacional.
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Cabe-nos, portanto, pensar esse espaço relacional, não “tricotômico”, 
como zona de fronteira, ou seja, a um só tempo, um lugar de comuni-
cação e troca, tensão e conflito. Neste caso, “as partes em litígio podem 
fazer valer o limite internacional em oposição à fronteira como lugar de 
comunicação e de mobilidade transfronteiriça”45.

Os fluxos entre as três cidades em questão são intensos e variados, pois 
tratam-se de fluxos comerciais, turísticos, culturais e pendulares (pes-
soas que se deslocam diariamente para o trabalho), em uma fronteira 
com elevada densidade técnica e sistemas de engenharia de grande por-
te e capacidade produtiva46, fazendo com que esta zona de fronteira seja 
a mais urbanizada e com a maior mobilidade no Brasil (MACHADO, 
2006). Esses elementos ressaltam a necessidade de pensarmos esta fron-
teira em três dimensões ou propriamente escalas geográficas: a frontei-
ra geopolítica (Estado e relações internacionais); a fronteira da fluidez 
(da grande mobilidade de capital e trabalho) e a fronteira como lugar 
(o espaço do cotidiano). Essas três dimensões da fronteira serão trata-
das mais detalhadamente doravante. Por ora, apresentaremos uma su-
cinta descrição.

A fronteira geopolítica é como o estado se apropria, controla e domi-
na, seja através da informação, do uso da força militar ou da fiscalização 
na forma de tributação. Ressalta-se aqui o poder heterônomo do estado 
que detém a primazia da produção do espaço e o monopólio da territo-
rialização e da concessão de infraestruturas de circulação. O estado se 

45. Segundo Machado (Op cit., p. 61) “Fazer valer o limite internacional tem sido ge-
ralmente uma iniciativa dos governos centrais quase sempre na contramão dos desejos 
das populações fronteiriças. Exemplo recorrente é a manipulação da noção de aberto/
fechado na Ponte da Amizade que articula as cidades vizinhas de Foz do Iguaçu no Bra-
sil e Ciudad del Este no Paraguai”.

46. De acordo com Santos (2004, p. 171), “o aprofundamento da divisão do trabalho 
impõe formas novas e mais elaboradas de cooperação e de controle, à escala do mun-
do, onde é central o papel dos sistemas de engenharia concebidos para assegurar uma 
maior fluidez dos fatores hegemónicos e uma maior regulação dos processos produti-
vos, por intermédio das finanças e da especulação”. São exemplos de sistemas de enge-
nharia: rodovias, ferrovias, portos, estruturas para armazenamento, barragens, usinas 
de produção de energia e toda a sorte de artefatos humanos que se fixam na natureza.
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faz visível para identificar seu poder (RAFFESTIN, 1993).

A fronteira da fluidez é demonstrada pela condição singular entre um 
espaço comercial e um espaço turístico por excelência. Derivam desta 
singularidade: o reforço da presença do Estado e o extravasamento dos 
fluxos ilícitos e das redes clandestinas de comércio. Também são conse-
quências da “necessidade” de fluidez as mais diversas externalidades po-
sitivas e negativas desses fluxos47. A análise pela circulação e pela fluidez 
territorial expõe a primazia do econômico em uma região de fronteira 
intensamente urbanizada.

A fronteira como lugar refere-se à fronteira do humano, da alteridade, 
da civilização (e consequente barbárie). É a demarcação entre nós e os 
outros e tudo que vai além dos mapas normativos. Ressalta-se a carto-
grafia da ação social, aquela das estratégias e táticas do “outro”, que “for-
mam uma cartografia muito diferente daquela desenhada pela ação es-
perada nos espaços públicos da modernidade” (RIBEIRO, s/d). Também 
se observa a percepção própria de pertencer à fronteira e o Ser de fron-
teira, que é a primazia da fronteira como lugar.

A compreensão da fronteira em pelo menos três dimensões parte do 
território usado, que é o espaço banal, o espaço de todos, independen-
temente da classe social, gênero, etnia e cultura. É o espaço da interre-
lação entre os fenômenos e a totalidade social que leva em consideração 
os objetos (materialidade) e as ações (dinâmica social). De acordo com 
os Estudos Territoriais Brasileiros (2004, p. 261), o território usado ou 
espaço banal é “espaço de todos os homens, não importa suas diferen-
ças; o espaço de todas as instituições, não importa a sua força; o espaço 

47. Externalidades são efeitos ou consequências dos investimentos públicos e/ou pri-
vados para a sociedade e economia e determinada região. A externalidade gera conse-
quências para também para quem não fez parte das decisões sobre o uso do território 
(geralmente de corte corporativo). As externalidades negativas são os custos sociais, 
tais como: poluição (ar, água e poluição sonora); sinistralidade rodoviária; congestio-
namentos; obsolescência em bairros; desvalorização imobiliária, etc. As externalida-
des positivas os benefícios sociais: mais investimentos privados; geração de emprego e 
renda; transferência de tecnologia; investimentos em universidades etc. Maiores infor-
mações em Lemos, Santos e Crocco (2005).
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de todas as empresas, não importa o seu poder”.

Com essa breve explanação anunciamos que o objetivo deste artigo é 
analisar a fronteira entre Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Para-
guai) e Puerto Iguazu (Argentina) para além do aspecto geopolítico ou 
da primazia do estado, trazendo elementos que auxiliem a compreen-
der a singularidade e as interações existentes entre as três cidades e as 
perspectivas de integração regional. A análise será realizada a partir de 
Foz do Iguaçu.

Salientamos que este artigo é fruto das discussões ocorridas no Seminá-
rio-Consulta da pesquisa “Percepção da integração regional na fronteira 
do Brasil, Argentina e Paraguai: Foz do Iguaçu, Puerto Iguazu, Ciudad 
del Este”, realizado no entre os dias 11 e 12 de junho de 2015 nos se-
guintes locais: Ciudad del Este: Gobernación de Alto Paraná (Paraguay); 
Puerto Iguazú: Ente Turismo (Argentina); Foz do Iguaçu: Hotel Viale 
(Brasil). Neste último, participamos do debate intitulado “Cenários de 
integração”.

O desafio foi pensar a análise da fronteira associada aos cenários de inte-
gração regional. Entretanto, alertamos que em meio a todo um debate 
conceitual qualificado sobre o que venha a ser “integração”, não envere-
damos aqui por este caminho, por entendermos que não qualificaríamos 
o debate teórico, e preferimos, modestamente, apontar os caminhos e 
descaminhos da integração entre as três cidades integrada fisicamente 
por infraestruturas e pelo próprio crescimento da aglomeração urbana, 
mas que tem vários limites e possibilidades de outras formas de integra-
ção econômica, social, política e cultural. Nesse sentido, já nos descul-
pamos dos leitores mais especializados e qualificados pelas nossas limi-
tações teórico-conceituais acerca do termo “integração”, pois aqui essa 
noção comparecerá de modo polissêmico.

Parte deste problema talvez se deva à nossa formação geográfica. Para 
Richard (2014), em relação às questões ligadas à região, regionalismo 
e integração, os geógrafos têm por prerrogativa o caráter dinâmico dos 
limites regionais como sendo socialmente construídos, e admitem o ca-
ráter impreciso da sobreposição dos limites regionais. Nesse sentido, a 
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abordagem não é sistematicamente centrada no Estado. Para o autor, há 
semelhanças dos geógrafos com os sociólogos, “igualmente muito dinâ-
micos”, pois ambos também se interessam pelos atores não estatais, pe-
los grupos sociais em interação, pela transnacionalização das práticas, 
etc.

Os geógrafos, ao postularem que o espaço geográfico é 
uma produção social, tem cada vez menos tendência a 
pressupor os limites quando eles enfocam as entidades 
regionais. A região, antes de ser um dado, é uma cons-
trução que se apresenta como um todo funcional. Isto 
os leva a implementar métodos diferentes daqueles dos 
economistas e dos especialistas em Relações Internacio-
nais. Assim, no lugar de naturalizar os conjuntos delimi-
tados por acordos regionais comerciais ou por tratados 
internacionais regionais, eles preferem, em geral, obser-
var e eventualmente cartografar a distribuição de fluxos 
e de práticas sociais, afim de observar se os agregados re-
gionais se distinguem entre si (Richard, 2010). A abor-
dagem dos geógrafos é descritiva e não normativa. Seus 
questionamentos são opostos aos dos economistas que se 
questionam frequentemente se a assinatura de um acor-
do regional é algo bom ou ruim para o comércio. É uma 
questão que nós encontramos já nos trabalhos de Jacob 
Viner, na década de 1950 (Viner, 1950). A abordagem 
dos geógrafos não é monosetorial: todo objeto pode ser 
estudado de maneira geográfica, desde que nós estude-
mos sua distribuição espacial e a evolução de sua distri-
buição (RICHARD, 2014, § 38).

Com essa reflexão de Richard pretendemos, mesmo sob o risco de po-
lissemia, produzir um pensamento de fronteira sobre os limites e possi-
bilidades de integração a partir da multiescalaridade que vai do local ao 
global, considerando alguns elementos que percebemos cotidianamen-
te, mas que são passíveis de uma leitura acadêmica, contudo, sem esgo-
tar a amplitude que o tema merece.
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A FRONTEIRA GEOPOLÍTICA

Geograficamente, a fronteira é um recorte espacial com suas especifi-
cidades, sendo a principal delas, o contato. Este contato não se faz ape-
nas entre nações, mas entre territórios, formando uma territorialidade 
marcada pelo conflito. A geopolítica que envolve a fronteira exacerba 
os conflitos e as relações de poder. Porto-Gonçalves (2004, p. 212) nos 
lembra que a palavra fronteira vem da expressão front, que designa o 
ponto de disputa pelo “controle do espaço”. A definição desse controle 
define o front como fronteira e o espaço em território, de modo que “a 
fronteira substantivada tende a esconder o front que a fez”. Esta é, sem 
dúvida, a mais conhecida face da fronteira, isto é, a fronteira como in-
formação (CATAIA, 2007) do domínio e poder do estado nacional he-
terônomo (RAFFESTIN, 1993).

Em relação à territorialidade, esta não é o resultado do comportamen-
to humano sobre o território, mas um processo de construção de tais 
comportamentos, ou seja, o conjunto das práticas. Por isso que não se 
pode reduzir o território de fronteira à uma zona de segurança nacional, 
onde o estado aloca infraestruturas de vigilância, fiscalização e controle. 
Entrementes, a questão relativa aqui neste item é o reconhecimento da 
importância do estado na organização da zona de fronteira.

Historicamente, os limites que separam Brasil, Paraguai e Argentina fo-
ram constituídos durante o Tratado de Madri (1750) e ratificados nos 
tratados de Santo Idelfonso (1777) e Badajoz (1801). Entretanto, a re-
gião de fronteira permaneceu praticamente 1943, quando foi instalado 
o Território Federal do Iguaçu pelo “Estado Novo” de Getúlio Vargas, 
que se preocupava desde 1931 com o projeto de colonização e ocupação 
das fronteiras intitulado “Marcha para Oeste”. O objetivo de Vargas era 
nacionalizar as fronteiras e redefinir a divisão política do país.

Até a criação do Território Federal do Iguaçu ocorreram medidas pon-
tuais para controle da fronteira. Primeiramente foi fundada uma Colô-
nia Militar em 188948, seguido da instalação de uma Mesa de rendas pelo 

48. A intenção da fundação de uma colônia militar também envolvia a concessão de 
lotes agrícolas e pastoreio. Objetivo que passou a ser contraditório com os propósitos 
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governo brasileiro em 190449. Logo em seguida, em 1906, foi criada a 
polícia e um terminal telegráfico ligando a colônia à Guarapuava, até en-
tão sede municipal, antes mesmo de ser elevada à condição de distrito 
(Vila Iguaçu) em 1910. 

Em 1912, a Colônia Militar foi extinta e a Vila Iguaçu foi emancipada do 
Ministério de Guerra. Transformou-se de praça de guerra em povoação 
civil e, em 1914, foi criado o Município de Vila Iguaçu. Entretanto, ape-
sar das repartições públicas e da consequente normatização do territó-
rio, o controle efetivo era precário.

Apesar de terem sido criadas, [...] as repartições se en-
contravam em estado lamentável. Seu trabalho de fis-
calização a partir da década de 1920 era praticamente 
inexistente. O contrabando corria solto e a arrecadação 
aduaneira era irrisória. Não se achava ninguém para se 
internar nesses sertões e levar adiante os serviços de fis-
calização. Para os que vinham, era uma espécie de cas-
tigo. E aqui chegando, a troco de baixíssimos salários, 
sentiam-se também marginalizados e enveredavam pe-

de “nacionalização”, já que os lotes eram comercializados com os estrangeiros, sobre-
tudo argentinos e paraguaios.

49. A Mesa de rendas tem vínculo direto com o antigo Erário Régio predecessor do 
atual Ministério da Fazenda. “O Erário Régio era presidido por um lugar-tenente indi-
cado pelo príncipe-regente. Atribuições também havia para um tesoureiro-mor, para 
um escrivão da receita e para três contadores-gerais. Junto ao Erário, o órgão central 
era a chamada Mesa, formada pelas autoridades acima mencionadas. À Mesa cabia to-
mar as decisões mais importantes. A Mesa podia convocar o procurador da Fazenda, 
o contador-geral, bem como qualquer ministro ou autoridade” (GODOY, 2013). DE-
CRETO Nº 1.209, DE 30 DE JULHO DE 1904 “Crea uma Mesa de rendas de 1ª clas-
se na Foz do Iguassú, Estado do Paraná. O Presidente da Republica dos Estados Unidos 
do Brazil: Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte 
resolução: Art. 1º Fica creada uma Mesa de rendas de 1ª classe no logar denominado 
«Foz do Iguassú», no Estado do Paraná, e que terá o pessoal e vencimentos que por lei 
lhe competirem. Art. 2º Para o estabelecimento da referida Mesa de rendas, serviço 
de capatazias e o que for preciso, fica o Poder Executivo autorizado a abrir os creditos 
necessarios. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrario. Rio de Janeiro, 30 de ju-
lho de 1904, 16º da Republica. FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES – Pre-
sidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil”.
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los caminhos da corrupção (COLEDEL apud MUSSOI, 
2015, p. 27).

Do ponto de vista geopolítico, a preocupação de Vargas tinha sentido, 
pois, como descreve Mussoi (2015, p. 23), havia uma “situação de aban-
dono e desnacionalização do Oeste paranaense. Essa situação pode ser 
comprovada a partir de relatos de viajantes apresentados na obra de 
Mussoi (2015). Uma das passagens refere-se ao Secretário de Instrução 
Pública do Estado do Paraná, César Martinez, em 1924. Em excursão 
aos sertões do Iguaçu, Martinez relata a influência argentina e paraguaia 
no oeste paranaense.

Pelo caminho, a partir do Depósito Central, encontra-
mos turmas de paraguaios, sempre de faixa vermelha e 
facão sem bainha, que cuidam de reparos. Receamos er-
rar o caminho e por isso pedimos, em toda parte, in-
formações que nos são fornecidas sempre em espanhol 
(MARTINEZ apud MUSSOI, 2015, p. 26).

Mussoi (2015) apresenta outro episódio da viagem de Martinez:

Ao pedir informações a uma mulher a cavalo com uma 
criança de oito anos, ‘o animal espanta-se e a cavaleira 
salta com agilidade, segurando as rédeas. É um tipo per-
feito de cabocla brasileira, que nos responde em espa-
nhol’. Duvidando da origem da cabocla, Martinez in-
quire-a sobre sua nacionalidade. Esta lhe responde: "Soy 
brasileña, senhor, gracias a Diós; pero me crié entre pa-
raguayos" (MUSSOI, 2015, p. 27).

De acordo com Wacho�icz apud Mussoi (2015, p. 27) "as próprias po-
pulações, por sinal queixavam-se do grande abandono que sofriam por 
parte dos Estados do Paraná e Santa Catarina”. O mesmo autor mencio-
na o fato dos revolucionários de 1924 (tenentismo), comandados por 
lsidoro Dias Lopes refugiarem-se no Oeste paranaense, revelando "o 
estado de abandono em que se encontrava a região, a penetração e ex-
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ploração econômica argentina e o trabalho praticamente escravo exis-
tente nos latifúndios".

Aos militares revoltados em 1924, impressionara a situação de desna-
cionalização 

que constataram na região: a língua corrente era o gua-
rani e o espanhol, o dinheiro era o peso argentino, a na-
vegação do rio Paraná era controlada pela Argentina (não 
havia um só vapor brasileiro), a madeira e o mate eram 
predados pelos capitalistas argentinos. O Estado do Pa-
raná fazia-se presente de duas formas negativas: o fisco 
e a polícia. As poucas autoridades eram frequentemente 
denunciadas como coniventes com os latifundiários ar-
gentinos (WACHOWICZ apud MUSSOI, 2015, p. 27).

Além disso, havia graves problemas agrícolas e agrários. Quem se aven-
turava em permanecer na região não conseguia vender a produção. Já os 
que saíam, simplesmente abandonavam suas terras, que logo eram inva-
didas pelos obrageros50, contrabandistas e atravessadores do mate e da 
madeira. 

Também faltava o atendimento às necessidades básicas, tais como esco-
las e assistência à saúde (praticamente inexistente). As comunicações 
eram precárias e as estradas eram intransitáveis e perigosas, que atraves-
savam matas densas. Mas todos esses fatos são relativos à frente pionei-
ra, isto é, o ponto de vista daquele que toma a terra de assalto, mas não 
olvidamos nunca dos que já estavam nessas terras.

Antes do Tratado de Madri, as terras do Oeste paranaense eram de do-
mínio dos índios Avá-guaranis (ou Nhandeva). O processo de coloniza-
ção desconsiderou a presença dessas e demais etnias na “Marcha para o 
oeste” de Getúlio Vargas, que tinha embutida a ideia de “vazio demo-
gráfico”, conforme demonstra Packer (2013, p. 5) apoiado em Motta 

50. Obrages – exploração da extração da erva-mate e madeira no final do XIX e início 
do XX, argentinos e paraguaios. A quase totalidade dos trabalhadores eram paraguaios, 
chamados mensus, ou, de acordo com Darcy Ribeiro (1996), guaranis modernos.
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(2004), Ribeiro (2002 e 2007) e Oliveira (2013 e 2014). Packer tam-
bém afirma que existia uma concepção de um “sertão vazio” e a ser “des-
bravado” até praticamente os anos 1970, quando o senador pelo Para-
ná, Mattos Leão, incentivou a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, 
dizendo que o extremo oeste do Paraná era uma “fronteira morta” (DE 
LIMA apud PACKER, 2013, p. 5). Essas situações são claramente relati-
vas à frente de expansão.51 No caso latino-americano é fundamental co-
locar o conflito com as populações originárias na centralidade da cons-
tituição das atuais fronteiras, e não somente as relações diplomáticas.

De acordo com Martins (2009, p. 133), a fronteira é “essencialmente 
o lugar da alteridade”, posto que a alteridade é uma condição de inter-
relação com o outro, com o diferente. Aprioristicamente, a alteridade é 
o exercício de se colocar no lugar do outro ou se relacionar com o ou-
tro considerando a sua própria identidade, costume, modus vivendi, visão 
de mundo, cosmologias, cosmogonias etc. O tema da alteridade é pro-
priamente mais bem desenvolvido no campo da filosofia e da antropolo-
gia, e nos reservaremos aqui em aplicar apenas uma noção para elucidar 
a questão da fronteira geopolítica.

Todorov vai pensar a alteridade no contexto da conquista da América (a 
partir de 1492). Até então, o “novo mundo” era uma fronteira em rela-
ção à Europa. De acordo com Todorov (1998), Colombo, ao procurar 
compreender o outro, prefere tomar a decisão de praticar o “assimila-
cionismo”, isto é, projetar os valores ocidentais para cima dos nativos 
(outros). A outra projeção realizada por Colombo é imediata e se traduz 
em termos de superioridade (europeia) e inferioridade (indígena). As-
sim, segundo Todorov, Colombo:

51.  Para Martins (2009, 134-5), a diferença entre frente de expansão e frente pionei-
ra está no ponto de vista do observador, que no primeiro caso refere-se às populações 
indígenas massacradas e, no segundo caso, refere-se ao empreendedor “bandeirante” 
arcaico ou moderno. Assim, para o autor a ideia de frente de expansão é concebida 
como a ocupação do território “de quem tem como referência as populações indíge-
nas, enquanto a concepção de frente pioneira não leva em conta os índios e tem como 
referência o empresário, o fazendeiro, o comerciante e o pequeno agricultor moder-
no e empreendedor”.
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[...] se niega la existência de uma sustancia humana re-
almente otra, que pueda no ser un simple estado im-
perfecto de uno mismo. Estas dos figuras elementales de 
la experiencia de la alteridade descansan ambas em el 
egocentrismo, em la identificación de los propios valo-
res com los valores en general, del próprio yo com el 
universo; em la convicción de que el mundo es uno (TO-
DOROV, 1998, p. 50).

Essa questão posta em Todorov (1982) tem relação com o que propugna 
Martins (2009), quando este afirma que a fronteira é:

[...] o lugar do encontro dos que por diferentes razões 
são diferentes entre si, com os índios de um lado e os di-
tos civilizados do outro; como os grandes proprietários 
de terra, de um lado, e os camponeses pobres, de outros. 
Mas o conflito faz com que a fronteira seja essencialmen-
te, a um só tempo, um lugar de descoberta do outro e de 
desencontro de temporalidades históricas (MARTINS, 
2009, p. 133).

A fronteira geopolítica leva em consideração a análise das relações inter-
nacionais e as questões civilizatórias no âmbito do estado nação. Consi-
derando essa relação, é necessário resgatar a noção de situação geográ-
fica. Silveira (2006), apoiada em Heidegger, apreende a questão do da-
sein (estar no mundo / estar em situação) e nos ensina que a existência é 
um conjunto de situações onde se relacionam valores morais, culturais 
e civilizatórios. 

No contexto civilizatório, as distâncias sempre se constituíram como 
uma das principais “barreiras”, sendo um dos elementos centrais de 
construção de discursos pelo Estados e pelas empresas (SILVEIRA, 
2006; SILVA JUNIOR, 2009) e de tentativas de homogeneização de prá-
ticas espaciais e reprodução de um “espaço-nação” e um “tempo-nação”. 

Lo que lleva a la proyección de un ordenamiento tempo-
espacial único, aparentemente incuestionable, toda vez 
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que parte de ser un referente totalizador de la identi-
dad y del sentimiento de pertenencia. De esta manera, 
las espacialidades e historias locales, (sub)regionales o de 
otras geografías extra-estatales, sufren no sólo de un ex-
travío, sino de una incapacidad para ser reconocidas y 
practicadas (CORONADO y UC, 2010, p. 69).

Com a evolução das redes técnicas, a mobilidade se acelera e produz im-
portantes mudanças de valor no espaço no que tange as distâncias (dis-
tâncias-tempo e distâncias-custos), que são expressões das relações es-
paciais, das estratégias espaciais, da organização da produção e do con-
trole dos territórios. Com isso, o Estado passa organizar o território 
levando em consideração a circulação como elemento central do plane-
jamento territorial. Assim, com esta condição técnica posta, o Estado 
passou a ter maior facilidade no controle sobre os territórios, e na pro-
dução de metáforas que justificassem uma eventual necessidade da di-
minuição das distâncias. Essas metáforas têm clara referência geográfica:

A ideia de extensão e também de área foram um supor-
te para a exploração tecnificada dos recursos naturais, 
no contexto de uma nova empresa colonizadora, ainda 
que o mundo preferisse agora os eufemismos. A famosa 
Aliança para o Progresso da América Latina teve um pa-
pel marcante na imposição de novos usos do território 
e, nesse momento, os saberes geográficos foram funda-
mentais. Havia sempre a insistência na distância, na área, 
na extensão e na produção de espaços racionais (SILVEI-
RA, 2006, p. 85).

Mas a ideia de situação está vinculada a noção de evento. Segundo San-
tos (2004, p. 56), o evento é um veículo de uma ou algumas das possibi-
lidades existentes no mundo, na formação socioespacial, na região, que 
se depositam, isto é, se geografizam no lugar. Por isso, uma situação ge-
ográfica supõe uma localização material e relacional (sítio e situação), 
mas vai além porque nos conduz à pergunta pela coisa que inclui o mo-
mento da sua construção e seu movimento histórico.
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A justificativa do estado-nação é estabelecer-se em pontos estratégicos 
para ter controle sobre os diversos fluxos de diferentes temporalidades. 
Foz do Iguaçu dista aproximadamente 600 km de Fuerte Olimpo, cen-
tro geográfico do continente sul-americano.52 Esta posição foi altamen-
te estratégica para os interesses de Portugal, à época, e também do Bra-
sil republicano quando decidiu tirar a posse da terra dos índios. Esta é 
a condição de sítio (fator locacional), que nos fornece uma explicação 
simplificadora da realidade se analisado individualmente (comum na ge-
opolítica clássica), enquanto a situação de fronteira, nos conduz a com-
preender os conflitos, os desencontros de temporalidades e a formação 
territorial. E é assim que devemos compreender a formação da frontei-
ra trinacional composta por Brasil, Ciudad del Este e Puerto Iguazu, e 
não somente a narrativa a respeito da formação da frente pioneira, da 
luta do estado contra as “longas distâncias” e da nacionalização territo-
rial como fator de segurança, posse e domínio.

A FRONTEIRA DA FLUIDEZ

A movimentação de pessoas, mercadorias, ideias e informações sobre 
redes e nós é a base das interações espaciais. Segundo Corrêa:

As interações espaciais constituem um amplo e comple-
xo conjunto de deslocamentos de pessoas, mercadorias, 
capital e informação sobre o espaço geográfico. Podem 
apresentar maior ou menor intensidade, variar segundo 
a freqüência de ocorrência e, conforme a distância e di-
reção, caracterizar-se por diversos propósitos e se reali-
zar através de diversos meios e velocidades (CORRÊA, 
2006, p. 279).

Corrêa (2006) alerta que que essas interações não são meros desloca-
mentos e devem ser compreendidos como “parte integrante da existên-
cia (e reprodução) e do processo de transformação social”. Essa questão 
dota de sentido o entendimento dos fluxos fronteiriços, que são inten-

52. O centro geográfico do continente sul-americano fica cerca de 40 km a NWN (azi-
mute 326.25°) de Fuerte Olimpo, Alto Paraguay (20°43'8"S 58°3'39"W).
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sificados pela condição de “portal” de entrada e saída de pessoas e mer-
cadorias, com significativa mobilidade geográfica de capital e trabalho.

Em 2005, o Ministério da Integração Nacional produziu um trabalho de 
caracterização econômica, cultural e institucional da zona de fronteira 
brasileira, elaborado por um grupo de pesquisadores sob a liderança de 
Lia Osorio Machado, no âmbito do Programa de Desenvolvimento da 
Faixa de Fronteira no âmbito do Plano Plurianual do Governo Federal 
(PPA 2004-2007). O documento foi intitulado “Proposta de Reestrutu-
ração do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira” (BRA-
SIL, 2005).

Na concepção geográfica predominante no documento, a noção de inte-
ração comparece para considerar que a zona de fronteira deve ser pen-
sada estrategicamente para além da razão geométrica e dos 150 km hoje 
estabelecido. No documento se avalia o nível de relação e articulação 
com os países fronteiriços a partir das características culturais, dos flu-
xos e interações, que o grupo de pesquisadores chama de transfrontei-
riças.

Baseados nos modelos propostos pelo geógrafo francês Arnaud Cui-
sinier-Raynal (2001), os pesquisadores que escreveram o documento 
propuseram a seguinte tipologia de interação: 1) margem; 2) zona-tam-
pão; 3) frentes; 4) capilar; 5) sinapse. Neste artigo trataremos apenas 
deste último modelo, a sinapse, que é o aplicado à fronteira em ques-
tão. De acordo com a proposta, o termo sinapse é importado da biolo-
gia para se referir à presença de alto grau de troca entre as populações 
fronteiriças, e é apoiado pelos Estados contíguos, que geralmente do-
tam as cidades de sistemas técnicos e infraestrutura de base às operações 
de controle do território, intercâmbio e regulamentação das práticas 
comerciais. Esta descrição aplica-se às cidades-gêmeas “mais dinâmicas, 
onde os fluxos comerciais internacionais se justapõem aos locais” (BRA-
SIL, 2005, p. 147).

O estudo também dividiu a zona de fronteira em regiões. Foz do Igua-
çu faz parte do intitulado Arco Sul, Sub-região Vales Coloniais Sulinos 
(Região Cultural dos Vales Coloniais), Segmento Sudoeste. “O Arco Sul 
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tem uma das fronteiras mais permeáveis e de interações mais intensas 
com os países vizinhos, que vem de longa data, mas que estão sendo re-
estruturadas desde a criação do MERCOSUL” (BRASIL, 2005, p. 61).

A atuação ativa dos Estados na região foi base para os intensos fluxos, 
especialmente na fundação de Ciudad del Este e sua zona franca; Ponte 
da Amizade (entre Brasil e Paraguai); conclusão da grande estrada (cha-
mada depois de BR 277); na construção da usina hidrelétrica de Itaipu; 
Ponte da Fraternidade (entre Brasil e Argentina). Essa base técnica pos-
sibilitou maior fluidez territorial e a formação de uma densa aglomera-
ção urbana, conurbada e multifacetada.

Essa condição levou à formação de uma grande área comercial, espe-
cialmente entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, embora não se possa 
desconsiderar o potencial de Puerto Iguazu, que possui um free shop, cas-
sinos, feira de produtos artesanais, lojas de vinhos, restaurantes e casas 
noturnas, muito frequentada pela população da fronteira e por turistas. 
Mas, sobre as cidades-gêmeas, os pesquisadores consideram:

Praticamente todas as cidades-gêmeas articuladas por 
pontes pertencem a este tipo [sinapse], sendo eles es-
tratégicos para o comércio bilateral. No caso dos vizi-
nhos do Cone Sul, muitas cidades do outro lado do li-
mite internacional ganharam o estatuto de Zona Franca 
exatamente para estimular as trocas internacionais. Uma 
paisagem urbana peculiar surge nesse tipo de cidades-
gêmeas, com a formação de sindicatos de cambistas, de 
motoqueiros transborder, de infra-estrutura hoteleira e 
de redes de lojas especializadas. Aplicada a tipologia de 
interação aos segmentos de fronteira, a sinapse aponta 
para um regime fronteiriço amplo, onde não é incomum 
a criação de assimetrias espaciais, caso da fronteira do 
Cone Sul-mato-grossense e do Paraná com o Paraguai 
(Departamentos de Canindeyú e Alto Paraná) (BRASIL, 
2005, p, 147).

A situação posta na fronteira cria demandas e sistemas de engenharia, 
tais como: aeroportos (três, um em cada cidade); portos fluviais priva-
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dos e públicos; infraestruturas aduaneiras; rodovias em ótimo estado de 
conservação; rodoviárias internacionais e porto seco em Foz do Igua-
çu. Por sua vez, a implantação desses sistemas demandou a presença de 
instituições de vigilância e controle, materializado nas forças armadas; 
polícias; órgãos fitossanitários e receitas federais. Esses elementos são 
bases de uma elevada densidade técnico-normativa com controle terri-
torial, mas sempre com fluidez, graças à consolidação de tecnologias da 
informação e comunicação (TIC).

A oferta turística cidade é uma das maiores do país com 26.368 leitos 
entre, seja para atender a comerciantes em trânsito, seja para atender 
ao lazer.

Foz do Iguaçu também conta com um movimentado aeroporto que 
atende uma grande demanda turística, sendo que no ano de 2013 acon-
teceram 7.160 pousos e 7.177 decolagens, em uma média de 42 voos 
diários. O total de passageiros foi de 1.677.801 no mesmo ano. Tam-
bém há grande movimentação na rodoviária internacional com grande 
fluxo de embarque/desembarque que totaliza 1.001.790 de passageiros 
(FOZ DO IGUAÇU, 2013).

Para mencionar os fluxos puramente econômicos, o Porto Seco de Foz 
do Iguaçu atualmente é o mais movimentado do Brasil. Com uma área 
total de 150.000 m², sendo 2.000 m² de armazéns comuns; 3.300 m² de 
armazéns químicos; 8 docas; 750 vagas de caminhões. Em 2014, apor-
taram 250 veículos por mês. De acordo com Antônio da Rocha, supe-
rintendente da empresa Elog para a Região Sul, o porto seco de Foz 
do Iguaçu movimentou R$ 11 bilhões em mercadorias, de janeiro a se-
tembro de 2014, com um fluxo de 120.125 veículos. Para o superin-
tendente, o maior volume foi de exportações, que movimentou R$ 6,5 
bilhões. Destaca-se a exportação de maquinário e insumos agrícolas ao 
Paraguai. As principais mercadorias operadas no porto são: farinha de 
trigo, milho e trigo na importação, além de fertilizantes, papel e cerâ-
mica para exportação. Paraguai e Argentina são os principais países de 
origem e destino das mercadorias, seguido pelo Chile.

Os serviços oferecidos no porto seco de Foz do Iguaçu são: armaze-
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nagem alfandegada (importação e exportação) – depósito alfandega-
do certificado; armazenamento geral; silo de 54 m³; depósito especial; 
atendimento especializado para cargas especiais; pátio para produtos 
químicos; câmara fria; entreposto aduaneiro; admissão temporária; ex-
portação temporária; trânsito aduaneiro; dra�back; scanner - redução 
em até 50% no tempo de permanência nos terminais; operação 24 ho-
ras; gestão completa em segurança.

Trabalham no porto seco de Foz do Iguaçu, cerca de 140 funcionários, 
que atuam nos seguintes segmentos: serviços de pesagem, armazena-
gem, estadia, movimentação, etiquetagem e selagem. No porto seco 
atuam os seguintes órgãos fiscalizadores: Mapa, Receita Federal e An-
visa.

Embora haja grande controle dos fluxos, uma densidade técnico-nor-
mativa se incrementa no sentido do estabelecimento do ritmo logístico, 
pois existem esforços intensos em técnicas, normas e conhecimento, 
voltados para a fluidez do território (SILVA JUNIOR, 2015). Isso pode 
ser demonstrado enfaticamente em reportagens sobre os referidos por-
tos secos: “Porto seco de Foz do Iguaçu bate recorde no tempo de libe-
ração dos veículos” (CBN, 2013).

A manchete e a respectiva matéria apresentam e demonstram os esfor-
ços na redução dos tempos de parada no porto, acelerando os fluxos 
e contribuindo para a diminuição dos custos aos usuários. Em Foz do 
Iguaçu, o tempo médio para a liberação de cargas de exportação caiu 
de 27 horas, em abril de 2012, para 19 horas, em abril de 2013, totali-
zando uma redução de 30%. Na importação diurna, essa redução foi de 
35%, passando de 57 horas, em abril de 2012, para 37 horas, em abril 
de 2013. A importação noturna registrou 50% de redução no tempo de 
permanência dos caminhões no porto seco (CBN, 2013).

Isso foi possível mediante mudanças nas normas da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e na permissão do uso de um escâner no pátio. Este equi-
pamento realiza a verificação da carga em 30 segundos, não tendo a ne-
cessidade de descarga do veículo. As imagens geradas são transmitidas 
para quatro monitores nas salas da própria RFB. Em caso de dúvidas na 
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visualização das imagens, os auditores fiscais podem submeter o veículo 
à uma nova travessia pelo escâner ou a fazer a averiguação física, com o 
descarregamento parcial ou total da carga.

O incremento das normas e técnicas nos recintos alfandegados propor-
ciona, progressivamente, o aumento da velocidade dos fluxos, alteran-
do o modo das interações espaciais, capilarizando fluxos mais densos e 
extensos. As redes logísticas se tornam mais complexas, assim como os 
circuitos produtivos, compondo novas territorialidades. Entretanto, há 
de se ressaltar que essa territorialidade é alienada, pois ela é extraverti-
da ao mercado em geral, e não necessariamente gera grande riqueza ou 
renda em Foz do Iguaçu. 

De acordo com Ribeiro (2005, p. 267) “os ajustes do espaço herdado 
às novas condições gerais da produção, juntamente com a adesão ide-
ológica ao mercado, geram estruturas espaciais que impedem conquis-
tas sociais”. A autora enfatiza que o território tem sido utilizado com o 
objetivo central de organizar a produção, dificultando formas de inte-
ração baseadas no “nós-eu” (com base em Norbert Elias), exacerbando 
a ideologia da competitividade, do consumismo e do individualismo. “A 
expansão transnacional do capitalismo ignora a delicadeza desse duplo, 
ora exacerbando o ‘eu’, ora criando ‘nós’ circunstanciais, o que indica a 
carência de cultura e de sabedoria políticas que tem acompanhado a re-
organização da economia” (RIBEIRO, 2005, p. 264).

Em realidade, podemos considerar até que a fronteira em questão, é um 
carrefour (cruzamento), no sentido dado pelos geógrafos tradicionais, es-
pecialmente Jean Brunhes, o primeiro a colocar em discussão o termo53. 
Na perspectiva de Jean Brunhes (1962), da intensificação dos fluxos e 
das ruas surge o cruzamento, um espaço da “superfície terrestre que ex-
prime essencialmente as trocas, e que constitui, inicialmente, o mer-
cado local e, mais tarde, em um grande desenvolvimento, o campo da 
feira”. Com esta premissa, Jean Brunhes também desenvolveu uma dis-
cussão sobre situação geográfica e, trazendo para uma análise contem-

53. Jean Gottmann, nascido na Ucrânia, mas radicado na França e posteriormente Es-
tados Unidos, também contribuiu com essa discussão.
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porânea, a somatória de elementos distribuídos no território da fron-
teira, entre técnicas e normas, acabou por constituir o sítio fronteiriço 
como um grande cruzamento de várias redes de circulação lícitas e ilíci-
tas, cujo comando é estabelecido à distância. Trata-se, portanto, de uma 
fronteira-cruzamento e não uma fronteira-corredor, pois há uma situa-
ção geográfica complexa e contraditória entre o comando externo e as 
relações locais estabelecidas a partir dessa condição nodal (ou de mer-
cado). Isso é possível a partir da demonstração da análise da escala local.

A FRONTEIRA COMO LUGAR

Neste exercício de articulação de escalas que vimos fazendo até aqui, 
chegamos na escala de mais difícil apreensão e onde as contradições 
são mais agudas, já que trata das percepções e das mais diversas formas 
de olhar o espaço da fronteira, além do modo com que cada um se re-
laciona cotidianamente. Cultura, costumes e percepção se combinam 
aos discursos, simbolismo e toda a sorte de elementos ideológicos para 
construir ou reforçar mitos identitários, ou mesmo para produzir dissi-
dências chauvinistas como, por exemplo, a criminalização de estrangei-
ros em Foz do Iguaçu.

As contradições inerentes ao espaço de fronteira colocam questões mais 
profundas sobre a real integração a partir do lugar. De acordo com Du-
arte e Gonzales (2013, p. 45), “a fronteira que une, hibridiza e integra 
povos e nações, também provoca tensões e estranhamentos, aparecen-
do ora como salvaguarda e exílio, porto seguro onde encontrar abrigo 
e reconstruir a vida, ora como trincheira de enfrentamento e linha de 
combate”.

No que tange às tensões, Simi e Silveira (2010) são bastante contun-
dentes ao considerarem o “enquadramento jornalístico” na fronteira tri-
nacional. A pesquisa dos autores tenciona analisar a cobertura de um 
veículo de imprensa escrita entre 2006 e 2007, enfocando as palavras 
“fronteira”; “periferia”; “Argentina”; “Paraguai”. Resultados parciais in-
dicaram que a imprensa brasileira considera que os problemas de Foz do 
Iguaçu são decorrentes da desordem dos fronteiriços em virtude da pro-
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ximidade e presença de estrangeiros na cidade. A relação de vizinhança 
entre a Argentina, o Brasil e o Paraguai é ignorada. O tom adotado pela 
imprensa é de uma posição hegemônica do Brasil frente aos vizinhos. Os 
autores consideram, ainda, que a cobertura jornalística vai além da es-
fera das relações internacionais, atingindo em cheio a “esfera cultural”, 
“podendo integrar ou manter segregado, como no caso da tríplice fron-
teira, em que a Argentina e, em especial, o Paraguai são atrelados “a um 
imaginário de situações recorrentes articuladas pela ausência do Estado, 
pelo caos e pela violência” (SILVEIRA apud SIMI & SILVEIRA, 2010).

No âmbito do espaço fronteiriço entre a Argentina, o 
Brasil e o Paraguai, ao influenciarem a construção social 
da realidade, essas concepções que moldam o enquadra-
mento jornalístico moldam também as relações diplo-
máticas entres os três países. A maneira como se constrói 
a imagem de um país reflete na maneira como as autori-
dades políticas se tratam e se reconhecem. A consequên-
cia desse tratamento se repercute nas tentativas recentes 
de integração, como a criação do Mercosul, em 1991, e 
da Unasul, em 2004. Mesmo 19 anos depois, o Merco-
sul não passa de um acordo de natureza econômica e, em 
um primeiro momento, essencialmente comercial [...] 
A Unasul, seis anos depois de ser oficializada, caminha a 
passos lentos e é pifiamente tratada pelos média e, con-
sequentemente, pouco conhecida pela população. A in-
tegração permanece no campo burocrático e não chega 
ao cotidiano da população (SIMI & SILVEIRA, 2010, p. 
4-5). 

De acordo com Simi e Silveira (2010, p. 8-9) a palavra "Paraguai" foi a 
mais encontrada, mas geralmente na editoria "Polícia". Na editoria "In-
ternacional", o Paraguai é tratado como a origem do tráfico (drogas e 
armas) e entrave para o desenvolvimento do Mercosul. “A ocorrência 
do termo "fronteira" é menor do que do termo "Paraguai", indicando 
que se trata mais do país do que da região geográfica. O termo "fron-
teira" é genérico, usado como substitutivo à palavra região”. Logo após 
vem a palavra “Argentina” que somente é lembrada como membro do 



138

Mercosul ou é mencionada quando há interrupção do trânsito na Ponte 
da Fraternidade. Quando se trata de Mercosul não se trata de uma pos-
sível integração cultural, mas de acordos comerciais (à exaustão), taxas 
alfandegárias e se usa as palavras “desenvolvimento” ou “crescimento” 
“como sinônimo para aquecimento das transações econômicas entre os 
países”. Deste modo, a imprensa acaba induzindo a um certo pensamen-
to de corte “imperialista”. De acordo com os autores, “pode-se dizer 
que a organização do território é a seguinte: o Brasil está aqui, a Argen-
tina está ali e o Paraguai que fique lá”.

Benvenuto (2015), pensando nas contradições também problematizadas 
e sintetizadas por Duarte e Gonzales (2013) e Simi e Silveira (2010), 
questionam a integração a partir do lugar considerando o “desejo” de se 
integrar. Para Benvenuto (2015) a integração tem de ser desejada e ima-
ginada a partir do diálogo, da solidariedade regional e cooperação nos 
campos político, social, cultural e jurídico, a partir dos laços de amiza-
des existentes, que são “pontes” além das pontes físicas. Entretanto, o 
autor salienta que:

Os diversos modelos de integração discutidos e analisa-
dos pelos autores no campo do direito, da ciência políti-
ca, da geografia e das relações internacionais, em outros 
contextos, pouco têm a contribuir se os interessados na 
integração não fizerem das suas existências oportunida-
de de encontros para o diálogo, a troca de ideias e a cons-
trução de formas que lhes sejam convenientes. Este pes-
quisador assume a perspectiva de que a partir das fron-
teiras poderíamos desenvolver uma teoria-prática de in-
tegração fronteiriça com possibilidades de reverberação 
no interior dos estados nacionais na medida em que es-
sas experiências se convertam em situações exemplares. 
Para tanto, de acordo com a percepção dos moradores 
da fronteira, aparece de imediato a dificuldade de en-
tendimento das necessidades específicas do contexto de 
fronteira por parte dos tomadores de decisão dos estados 
nacionais, localizados nos governos nacionais, portanto, 
bem distantes dos contextos fronteiriços (BENVENU-
TO, 2015, p. 3)
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Duarte e Gonzales (2013) analisaram a partir da história oral, as práti-
cas musicais desenvolvidas por músicos que vivenciaram o processo de 
construção de outras fronteiras (no sentido de novas barreiras, princi-
palmente institucionais), além das demarcadas pelos limites internacio-
nais. A análise demonstrou a contradição da fronteira como espaço pos-
sível de cooperação, de fluidez, de trocas culturais ilimitadas, e como 
espaço de conflitos e confrontos.

Do ponto de vista musical, segundo Duarte e Gozales (2013), não ocor-
reu um processo claro de hibridização cultural, no sentido da influência 
de elementos culturais dos três países que se fundem para formar estilos 
próprios de música. Entretanto, até os anos 1980, os músicos atravessa-
vam os limites entre os países e percorriam o território fronteiriço uti-
lizando o “portunhol”. Os contatos eram inúmeros e baseados nas trocas 
de influências musicais.

Em outro trecho da entrevista, referindo-se ainda à di-
nâmica atividade artística-hoteleira-cultural na fronteira 
nas décadas de 1960, 70 e 80, Casemiro ressalta a forte 
presença de artistas paraguaios que viviam de um lado 
para outro, perambulando de tempos em tempos en-
tre Paraguai, Brasil e Argentina. Neste caso, não apenas 
a forte e importante presença paraguaia fica evidente, 
como também se percebe a noção e reconstrução da pró-
pria ideia de fronteira: ela não é mais o espaço que limi-
ta, contém o ponto de chegada; ele é um espaço de pos-
sibilidades, de entrecruzamentos, de partida ao novo, ao 
desconhecido (DUARTE & GONZALES, 2013, p. 49).

A partir dos anos 1990, com o avanço do turismo de compras, associa-
dos ao turismo institucional na represa de Itaipu e do turismo de massa 
nas Cataratas, houve uma alteração de “perfil” do público e da demanda 
musical em bares, restaurantes e casas noturnas em geral, que oportuni-
zam a atuação de artistas covers.

A diversidade cultural da rica experiência musical possi-
bilitada pela existência da tríplice fronteira, neste caso, 
não aparece como algo visível, pronto para ser consu-
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mido ou apropriado; trata-se de uma dinâmica compre-
endida apenas quando penetramos nos meandros dessa 
fronteira, quando tentamos ler essa cidade para além dos 
panfletos e da forte propaganda turística (DUARTE & 
GONZALES, 2013, p. 46).

Apesar das contradições, preferimos ver o mundo como um conjunto 
de possibilidades que depende das oportunidades dadas pelos lugares 
(SANTOS, 2004, p. 229), e o “cenário” da fronteira trinacional, com 
toda a formação social associada atualmente à sua multiculturalidade re-
serva imensa condição transformadora, mesmo com a existência histó-
rica de uma ideação geopolítica conservadora e que permanece na ofen-
siva, como é o caso do projeto “Beira Foz”54, que criará um espaço geo-
político e urbano gentrificado que não contempla o planejamento inte-
grado com as cidades vizinhas. 

Em “A natureza do espaço”, Milton Santos (2004)55 finaliza a obra com 
uma parte intitulada “A força do lugar”. Nesta parte, o autor faz referên-
cia à importância do lugar enquanto escala geográfica capaz de reunir 
condições de transformação social, a partir do entendimento do cotidia-
no nas cidades. Nenhuma analogia ou termo, como é o caso de “força”, 
expressa tão bem a importância do lugar na análise geográfica. O lugar 
reúne a “glocalidade” em um só ponto, pois articula ao mesmo tempo, 
o global e o local, na medida em que todo lugar contém o “mundial”, 
mesmo que remota e virtualmente. Essa aparente contradição é o que 
faz a “força do lugar”, que emerge como transindividualidade quando se 

54. “Alinhado com o Decreto nº 7.496/11 (Plano Estratégico de Fronteiras), o Bei-
ra Foz tem como objetivo a construção de um espaço urbano estruturado, integrado 
e sustentável, que promova a segurança na fronteira, a valorização do meio ambiente, 
a inclusão social, a ampliação da oferta de turismo e o desenvolvimento socioeconô-
mico. A proposta do Projeto Beira Foz fundamenta-se em quatro eixos estruturantes: 
Justiça e Segurança; Meio Ambiente; Turismo e Desenvolvimento da Ordem Social e 
Econômica” (PTI, 2016). Informações disponíveis em: http://���.pti.org.br/im-
prensa/noticias/beira-foz-e-apresentado-para-membros-conselho-regional-adminis-
tracao. Último acesso em 10/02/2016. 

55.  A obra foi publicada originalmente em 1996.
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trata de questões comuns vividas coletivamente, decorrentes da percep-
ção acerca do cotidiano. Para Milton Santos, esse cotidiano é delimitado 
pela contiguidade, pois é no espaço contínuo onde homens, empresas e 
instituições trabalham e funcionam juntos, organizando a vida de rela-
ções em comunidade.

Ressalta-se, ainda, o papel da proximidade neste processo de constitui-
ção da transindividualidade, do lugar e da comunidade, que não se resu-
me à uma mera distância, mas com a contiguidade física entre pessoas 
numa mesma extensão. Essa condição cria a possibilidade da criação da 
solidariedade, laços culturais e, consequentemente, identidade (SAN-
TOS, 2004, p. 318). Propriamente a informação e as comunicações se 
encarregam de profundir a noção de “tríplice fronteira”56, por exemplo, 
e também a ideia de “irmandadade”, conforme expresso em Benvenuto 
et al (2015). 

En la zona de Iguazú (...) he notado que en las relacio-
nes de las personas (...) como que existe cierta herman-
dad que se ve más... fuerte que (...) tiene que ver con 
una relación comercial. (...) Me refiero a relaciones in-
terpersonales. Acá es muy común pasar al Brasil o al Pa-
raguay. De hecho, hay mucha gente que tiene familiares 
de aquí en Brasil y que está pasando todos los días o vice 
versa. (...) En otros puntos de la provincia o del país se 
ven como muy lejanos... una persona que vive en Bue-
nos Aires, (...) ir a Brasil o a Paraguay es como algo im-
posible o (...) lejano. Acá es como ir al Pueblo vecino 
(...) [Lucio Rojas, Puerto Iguazu] (BENVENUTO et al, 
2015, p. 16)

A ideia de vizinhança também comparece bastante no imaginário cole-
tivo e na mídia da fronteira, não sendo apenas uma referência geográfi-
ca de distância e proximidade, mas onde está embutida a ideação de co-

56. Termo que não concordamos, pois, a fronteira é trinacional. Se confunde fronteira 
com limite e, portanto, trataríamos de um “tríplice limite” e não uma “tríplice fron-
teira”, noção esta que é difundida pela mídia e chancelada pelas universidades públicas 
como Unila e Unioeste.
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presença em uma fronteira multicultural.

(...) nosotros (...) estamos tan acostumbrados a cruzar 
Brasil, que los brasileiros crucen Paraguay y pasar hasta 
Argentina, irnos un domingo almorzar hasta Argentina y 
volver (...) Ciudad del Este es una de las ciudades dife-
rentes al resto del Paraguay justamente por esta particu-
laridad que tiene de estar en la frontera (…). Nosotros, 
la mayoría acá, hay “multinacionalidades”, no hay sola-
mente brasileros y paraguayos: están los árabes, los japo-
neses, los chinos, coreanos, entonces la mentalidad de la 
gente de Ciudad del Este es distinta al resto del Paraguay 
(...), viajar al otro país como si fuera (…) una ciudad 
única también (...) [María Yukra, CdE] (BENVENUTO, 
2015, p. 16).

Desse cotidiano de intensas trocas sociais, culturais, políticas e econô-
micas na fronteira, emerge relações singulares onde compreendemos, 
assim como propõe Santos (2004, p. 321), que a “localidade se opõe à 
globalidade, mas também se confunde com ela. O Mundo, todavia, é 
nosso estranho”. 

No lugar - um cotidiano compartido entre as mais diver-
sas pessoas, firmas e instituições - cooperação e conflito 
são a base da vida em comum. Porque cada qual exerce 
uma ação própria, a vida social se individualiza; e por-
que a contiguidade é criadora de comunhão, a política 
se territorializa, com o confronto entre organização e 
espontaneidade. O lugar é o quadro de uma referência 
pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e or-
dens precisas de ações condicionadas, mas é também o 
teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, 
através da ação comunicativa, pelas mais diversas mani-
festações da espontaneidade e da criatividade (SANTOS, 
2004, p. 322).

Na fronteira trinacional funcionam aproximadamente 49 estações de rá-
dio. Na Ciudad del Este, destacam-se as estações de rádio - 23 no total, 
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todas FM. Em Puerto Iguazú, cidade com a menor população dentre as 
três, há 17 estações de rádio e, em Foz do Iguaçu, são nove, sendo que 
quatro delas religiosas (Catedral, Gospel FM, Melodia Gospel e Rádio 
Aleluia) e duas AM (SIMI & SILVEIRA, 2010, p. 5).

Em meio a essa estrutura comunicacional legalizada, existem várias rá-
dios piratas, consideradas por Henriques (2010, p. 83) “como principal 
elemento de afrontamento, contestação e resistência aos dispositivos de 
controle e regulação do estado na área de comunicação”. As rádios são 
piratas por não terem autorização das instituições estatais. No caso bra-
sileiro, a concessão é expedida pelo Ministério das Comunicações e a li-
cença para a radiofrequência é atribuída pela Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel). 

Com o passar dos anos a tecnologia ficou cada vez mais acessível em 
preço e disponibilidade, ainda mais em uma região marcada pelo franco 
comércio de eletrônicos que vendem toda a sorte de transmissores, apa-
relhos de som, computadores, soft�ares, mesas e microfones57. Com 
essas possibilidades, de acordo com reportagem realizada em 2008:

57. “Aqui na terra aonde o rabo abana o cachorro determinadas coisas funcionam mais 
ou menos assim: O cidadão, desses “despachado”, bem falante, perde o emprego. E 
agora José? No primeiro momento fica matutando, e resolve abrir seu próprio negó-
cio… como num passe de mágica decide virar empresário da área de comunicação, 
para isso precisa ter uma rádio. Pode ser AM ou FM, isso não importa. O primeiro 
passo é ir na Argentina e/ou Paraguai e alugar uma rádio. O preço varia de 300 a 600 
dólares mensais. Depende da “quilagem” na antena (alguns mais abastados compram 
essas rádios). A negociação é super rápida. “Verdinha” pra lá, rádio pra cá. De posse 
do código para iniciar as transmissões, nosso herói volta para sua casa e prepara o que 
será a “sede” de sua rádio. Um “puxadinho” ao lado da cozinha da sua casa (na hora de 
servir o café pra patuleia fica mais fácil… os apetrechos como microfones, auto-falan-
te e todas as gambiaras necessárias tá tudo no Paraguai, por preços módicos. Montada 
a geringonça, o gajo dá início a sua programação. Arruma um nome sugestivo para a 
rádio e desanda a falar para a vizinhança. Manda abraço para todos do bairro. Fala de 
polícia, política, artes visuais, cinema, literatura, física quântica e o escambau a qua-
tro. Fica famoso no pedaço. Pronto! Nasceu mais uma rádio pirata na fronteira. Não se 
sabe ao certo quantas existam. Estima-se que sejam 30, 40, ou mais... vai-se saber…” 
(HLUCAS, 2015).



144

Sintonizar uma emissora de rádio na tríplice fronteira do 
Brasil, Paraguai e Argentina significa viajar por um menu 
de freqüências ilegais com programação em guarani, es-
panhol e português. A região é um celeiro de ondas pira-
tas que atrapalham o sinal das rádios legalizadas, provo-
cam uma concorrência desleal no setor e eventualmente 
causam interferência no espaço aéreo do Aeroporto de 
Foz do Iguaçu. Na cidade, são apenas quatro emissoras 
legais, duas AMs e duas FMs, mas diante da parafernália 
radiofônica, é possível captar mais de 50 (PARO, 2008).

Acontece que as ditas rádios piratas são principalmente de Foz do Igua-
çu, mas instalam as antenas no Paraguai ou Argentina, e há um deba-
te sobre a legalidade ou não dessas estações. Na Argentina já se declara 
“guerra” contra as rádios pirata em seu território. A maior parte dessas 
rádios piratas são comunitárias ou pertencem a empresas que são pa-
trocinadas e tem muitos ouvintes. Entretanto, independentemente da 
questão legal58, o fato é que há uma psicosfera, decorrente dessa tecnos-
fera, e que favorece as trocas culturais cotidianas e as rádios parecem ser 
instrumentos de contestação e estruturação de novas racionalidades so-
cioculturais e sociopolíticas.

Ao mesmo tempo em que se instala uma tecnosfera de-
pendente da ciência e da tecnologia, cria-se, paralela-
mente, e com as mesmas bases, uma psicosfera. A tec-
nosfera se adapta aos mandamentos da produção e do 
intercâmbio e, desse modo, frequentemente traduz in-
teresses distantes; desde, porém, que se instala, substi-
tuindo o meio natural ou o meio técnico que a precedeu, 
constitui um dado local, aderindo ao lugar como uma 
prótese. A psicosfera, reino das ideias, crenças, paixões e 
lugar da produção de um sentido, também faz parte des-
se meio ambiente, desse entorno da vida, fornecendo re-
gras à racionalidade ou estimulando o imaginário. Ambas 
- tecnosfera e psicosfera - são locais, mas constituem o 
produto de uma sociedade bem mais ampla que o lugar. 

58. E aqui não cabe apologia e nem defesa de tais rádios.
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Sua inspiração e suas leis têm dimensões mais amplas e 
mais complexas (SANTOS, 2004, p. 172).

O cotidiano violento para os jovens da periferia de Foz do Iguaçu também reserva pos-
sibilidades de integração. O reggaetón ou reguetón, estilo musical caribenho, mas de 
forte penetração no Paraguai, que se fundiu com outros estilos e formou o Paraguay 
Music, comparece fortemente em casas noturnas em Foz do Iguaçu, Puerto Iguazu e 
bailes nas periferias. Assim como o funk paulista e carioca estão fortemente presentes 
na cultura jovem da Argentina e Paraguai, onde jovens brasileiros tem grande frequên-
cia. Não somente o funk, mas músicas do estilo de vida hip hop também são ouvidas 
e produzidas na fronteira, retratando o cotidiano pobre e de violência. Essa psicosfe-
ra da cultura jovem é reproduzida pela estrutura comunicacional da fronteira, princi-
palmente pelas ditas rádios pirata, que embora tenha seus problemas, também reserva 

possibilidades de transformação social.

O blog “As muitas faces de uma cidade” publicou uma matéria intitulada 
“DJ Caê e a Cena Underground Iguaçuense”, onde é retratada a histó-
ria e o cotidiano da cena hip hop e outros estilos considerados “under-
ground”, isto é, que não são divulgados pela grande mídia. A matéria é 
finalizada com a ideia ou possibilidade de “Integração Latino-americana” 
a partir da escala do lugar.

Eu tenho muitos amigos no Paraguai, mais no Paraguai 
do que na Argentina, mas o que a gente tinha que fazer 
aqui na tríplice fronteira é o triângulo virar um círcu-
lo, fazer com que as pessoas do Paraguai saibam o que ta 
rolando na Argentina e o que rola em Foz e o que rola 
lá. Porque até então, assim desde pequeno é passado pra 
gente que o Paraguai é uma cidade onde você compra 
tudo pirata e que é só aquilo ali, e não, é um país muito 
rico de cultura, o povo é muito hospitaleiro, assim. É só 
as pessoas se ligarem e fazer o triângulo virar um círculo 
mesmo, né. A mesma coisa pra Argentina que é um puta 
país também. Essa integração vai partir da sociedade, da 
mocidade, da juventude, porque as pessoas mais velhas 
infelizmente já viveram seu tempo e já não tão mais pre-
ocupados. Então a gente que ta aí que pode fazer alguma 
coisa tem que procurar integrar, procurar fazer o inter-
câmbio e fazer com que a fronteira seja só uma fronteira 
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no nome, assim, mas que não haja fronteira pra gente po-
der ir, voltar e eles virem e conhecer a riqueza cultural 
dos três países que é muito grande. Então tem que fazer 
o triângulo virar um círculo mesmo. Aí já é (AS MUITAS 
FACES DE UMA CIDADE, 2009).

Comparativamente aos atores políticos apresentados na pesquisa de Benvenuto (2015), 
que atuam no campo burocrático estatal ou privado59, são de classe média e que não se 
enquadram no conceito de jovem, está-se apresentando aqui a narrativa de um jovem 
da periferia que se relaciona na fronteira, e que de fato deseja a integração das gentes 

dos três países.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O lugar é a oportunidade do evento. E este, ao se tornar 
espaço, ainda que não perca as suas marcas de origem, 
ganha características locais. É como se a flecha do tem-
po se entortasse em contato com o lugar. O evento é, ao 
mesmo tempo, deformante e deformado. Por isso fala-se 
na imprevisibilidade do evento, a que Ricoeur chama de 
autonomia, a possibilidade, no lugar, de construir uma 
história de ações que seja diferente do projeto dos atores 
hegemônicos. É esse o grande papel do lugar na produ-
ção da história, e aponta-lo é a grande tarefa do geógrafo 
[...] (SANTOS, 2005, p. 163)

Analisando as múltiplas dimensões da fronteira, observamos claros li-
mites e importantes possibilidades de pensar uma fronteira integrada, e 
que possam contribuir para pensarmos as mais diversas integrações re-
gionais. Dizemos “integrações” no plural, considerando os modos de se 
integrar que vão da economia à cultura, da resolução de problemas so-
ciais à grandes questões políticas.

59. De acordo com Benvenuto (2015, p. 6) “ficou definido que seriam entrevistadas 
oito pessoas em cada cidade, representativas dos seguintes setores: 1) Comércio; 2) 
Educação; 3) Saúde; 4) Controle de fronteiras; 5) Polícia; 6) Governo local; 7) Trans-
porte; 8) Comunidade”.
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Na dimensão geopolítica Foz do Iguaçu sempre ocupou uma posição es-
tratégica para o estado nacional. Atualmente existem várias estruturas 
instaladas voltadas à segurança nacional e ações diárias de combate aos 
fluxos ilícitos, que são realizadas por meio de sucessivas inovações téc-
nicas como drones e scanners. As ações são incrementadas com serviços 
de inteligência e integração das polícias militar, federal e até a guarda 
civil (municipal).

Recentemente o Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) anun-
ciou a construção de uma base fixa às margens do Rio Paraná, com a fi-
nalidade de fiscalizar os trechos mais utilizados por contrabandistas e 
traficantes. Será construída uma grande torre de vigilância que custará 
R$ 5 milhões que abrigará agentes da Polícia Federal e a Força Nacio-
nal que trabalharão durante 24 horas por dia (FRONTEIRA URGEN-
TE, 2016). 

Em suma, no plano geopolítico, em sua vertente da segurança nacio-
nal, nota-se um limite na construção de uma fronteira permeável à livre 
mobilidade, e certamente promove repercussões em termos de relações 
entre os países. Com a justificativa da segurança e controle dos fluxos 
ilícitos60, o governo brasileiro constrói formas de proteção do estado 
(e não necessariamente da sociedade) que demonstra o poder militar 
brasileiro frente ao Paraguai, e essa demonstração de poder heterôno-
mo tem suas finalidades no plano das relações entre os países. Antes da 
proteção na forma de “alambrado”, os dos Estados não estão pensando 
em soluções integradas para os reais problemas sociais na fronteira, vis-
to que ambas cidades são bolsões de pobreza e possuem alta vulnerabi-
lidade juvenil. 

Sob a dimensão da fluidez, do comércio, do turismo e demais serviços 
adjacentes, percebemos um espaço integrado, com os limites impostos 

60.  Não entraremos no mérito da ação do estado em face das normas contra o tráfico 
de drogas, contrabando e descaminho, o que geraria um novo artigo. Somos a favor da 
liberalização e da descriminalização do uso de drogas. Já em relação ao contrabando 
e ao descaminho, consideramos que são frutos de impostos proibitivos e das péssimas 
condições de vida nas cidades e desemprego. Com isso não estamos defendendo a cri-
minalidade, mas um debate amplo sobre essas questões.
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pela geopolítica, mas de grande mobilidade de pessoas, mercadorias, 
ideias e informações. São interações espaciais de grande intensidade, do 
tipo sináptico e verdadeiro cruzamento latino-americano, que acaba por 
promover trocas de várias ordens e possibilitando encontros potencial-
mente transformadores. Todavia, em se tratando de um ponto estratégi-
co do Mercosul, por onde passam mercadorias legais sobretudo do tipo 
commoditie61, existem sistemas de engenharia voltadas à fiscalização com 
fluidez, isto é, verticalizar o uso da norma de vigilância, segurança, con-
trole territorial e tributação, mas sem deixar a velocidade e a fluidez das 
mercadorias de lado (SILVA JUNIOR, 2015). Com essas condições, po-
demos dizer que temos uma fluidez seletiva dada ao uso corporativo do 
território e uma alienação territorial.

Por fim, a fronteira do possível, que é a fronteira como lugar, acaba tam-
bém sendo a fronteira da integração que contém toda uma “vida de rela-
ções”. De acordo com Ribeiro (s/d), essa condição é “de difícil percep-
ção, que adquire força propositiva frente aos limites da democracia for-
mal (formalizada) e a destruição das esperanças de integração social”. O 

61. A região trinacional em questão neste artigo é praticamente o centro do Eixo 
Capricórnio da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul America-
na (IIRSA). De acordo com a IIRSA, o PIB regional em 2012 era de US$ 201,1178 
bilhões, circulando por centros urbanos importantes e pontos de interconexão que 
articulam o eixo, incluindo Paranaguá, Londrina, Curitiba, Joinville, Chapecó, Her-
nadarias, Porto Alegre, Caxias do Sul, Erechim, Santa Maria, Foz do Iguaçu, Ciudad 
del Este, Puerto Iguazú, Cascavel, Encarnación, Apóstoles, Posadas, Assunción, Cor-
rientes, Reconquista, Tuumán, Jujuy, Antofagasta entre outras. O Eixo Capricórnio 
é responsável por um volume importante das exportações de Chile, Argentina, Bo-
lívia, Paraguai e Brasil, propondo-se ser um eixo com corredores bioceânicos, sendo 
um ferroviário, fundamentais para o escoamento da produção de cobre refinado, soja 
a granel, petróleo cru, minério de cobre e seus concentrados, minério de ferro e seus 
concentrados. Além desses produtos, outros são importantes para a economia da re-
gião e, especialmente no território foco, correspondente a parte do Departamento 
do Alto Paraná (PY), da Província de Misiones (AR) e Mesorregião Oeste do Paraná 
(BR), podemos mencionar: Energia hidroelétrica; Soja; Pecuária; Erva-mate (Alto Pa-
raná); Soja; Algodão; Pecuária; Madeira e produtos florestais; Tabaco; Cana-de-açúcar; 
Chá, Erva-mate; lácteos e cítricos (Misiones); Soja; arroz; milho; tabaco; pecuária; avi-
cultura; suinocultura; têxteis; metalurgia; metalomecânica e materiais de transporte 
(Mesorregião oeste do Estado do Paraná).
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ator central aqui é o homem lento (categoria filosófica criada por Mil-
ton Santos), que vive nos espaços opacos da cidade e que “cria formas al-
ternativas de sociabilidade e táticas de sobrevivência. A densidade dessa 
vida de relações, que acontece à revelia do Estado, tem assumido cres-
cente importância política na cena urbana da América Latina”.

É no lugar que as pessoas e grupos sociais se organizam a partir do coti-
diano. Donde se vive e se percebe os problemas e as potencialidades de 
transformação social, e a integração na forma de círculo (DJ Caê), que 
seja possível o leve e traz, a mescla, as trocas, conforme sonha um Fuen-
tes (2001), o autor de novela de nossa epígrafe e o professor Milton San-
tos, que sabiamente nos diz que “o lugar é a oportunidade do evento”. 
Que “traía algo que no podía darse sólo en uno o otro lado de la fronte-
ra, sino en ambos lados”.
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Representações 
De Cultura E 
Desenvolvimento Nas 
Percepções De Integração 
Trinacional Na Fronteira 
Foz Do Iguaçu, Puerto 
Iguazu E Ciudad Del Este

Alves Oliveira62

INTRODUÇÃO

A elaboração deste artigo é precedida pelo empenho do grupo de pes-
quisa Pós-colonialidade e Integração Latino-americana na forma do pro-
jeto de pesquisa Percepção da Integração Regional na Fronteira do Brasil, Ar-
gentina e Paraguai: Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú, Ciudad del Este63 por meio 
da parceria entre a Universidade Federal da Integração Latino-Ameri-
cana – UNILA e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq.

Em linhas gerais, a pesquisa buscou registrar as opiniões de nove catego-
rias representativas da sociedade nas três cidades da fronteira, de modo 
a vislumbrar um panorama que nos serve de guia para analisar o que a 
sociedade da região percebe, acredita e deseja quando o assunto é inte-
gração regional.

Nesse sentido, o Mercosul foi elencado como uma realidade da apro-
ximação institucional dos três países, sendo abordada em uma das per-
guntas, constante do questionário guia das entrevistas, em torno de seus 

62. Pesquisador do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica – PIBIC-
CNPq. Graduando do curso de Relações Internacionais e Integração na Unila.

63. Projeto coordenado pelo Prof. Dr. Jayme Benvenuto Lima Junior.
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efeitos, confrontamos nossos interlocutores com a hipótese: afinal ocor-
reram mudanças após a consolidação do bloco no contexto regional e, 
caso houvessem, quais teriam sido.

Neste artigo considero, em linhas gerais, que as respostas à questão en-
volvendo o Mercosul foram distintas; diversos entrevistados apontaram 
outras políticas públicas como marco inicial para a aproximação das so-
ciedades na fronteira de Ciudad del Este, Foz do Iguaçu e Puerto Igua-
zu anteriores ou paralelas ao Mercosul. Ao mesmo tempo, outro grupo 
de entrevistados aponta que a contiguidade territorial da região, e sua 
ocupação recente, basicamente composta por grupos similares de imi-
grantes e colonos, fez com que a integração regional se convertesse em 
um processo naturalizado; ou mesmo culturalmente justificável, através 
desses argumentos.

Creio que ambos possam estar certos, por conseguinte os vejo como 
complementares. Ainda assim, acredito que suas razões e formas de 
acontecer expõem práticas de homogeneização da população que invi-
sibilizam personalidades e representações identitárias distintas, as alte-
ridades desta ideia de uma cultura padronizada, implícita aos projetos e 
políticas de desenvolvimento local, nacional e regional. Tentarei nas das 
próximas páginas, demonstrar tais pontos de vista nesta ordem lógica.

CONCEITUANDO A INTER-RELAÇÃO DA CULTURA 
COM O DESENVOLVIMENTO

O conceito de desenvolvimento é uma construção que remonta ao iní-
cio da revolução industrial. A partir dos séculos XVIII e XIX, inúmeros 
autores se ocuparam em conceituar as formas como a sociedade se or-
ganizava sobre os novos imperativos instrumentalizados na urbanização, 
racionalismo e progresso. 

Podemos aqui destacar que, deste período, três grandes formas de con-
ceituar o novo momento histórico vivido pelas sociedades em industria-
lização se formam na Europa Ocidental, compondo o discurso liberal64, 

64. Sintetizada pelo pensamento de Adam Smith e David Ricardo
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a tradição franco-alemã65 e a crítica marxista. 

Todas incorporam, ou precedem, os conceitos basilares do positivismo 
tal qual formulado por Comte, ao prescrever uma sociedade que se or-
ganiza hierarquicamente, sob os princípios de ordenamento coercitivo 
e progresso linear, ou seja um coletivo que é organizado para buscar al-
cançar sua evolução.

Tais assertivas conduzem a uma visão do desenvolvimento como um 
projeto que gradualmente supera as formas de organização tradicionais, 
superadas pelo racionalismo técnico-empirista. Neste contexto, o dis-
curso aponta as formas de organização não dirigidas por um projeto ra-
cional, promovidas pela autoridade estatal, como formas a serem des-
cartadas e invisibilizadas.

Em um segundo momento histórico, o do pós-segunda guerra mun-
dial, o desenvolvimento será conceituado sobre uma nova matriz ideo-
lógica; por um lado, temos a continuidade desta tradição expressa nas 
ideias oriundas do Keynesianismo, por outro, temos uma reformulação 
das críticas marxistas expressas no plano de desenvolvimento concebido 
por Prebisch e pela CEPAL66.

Em ambas as correntes, percebemos a continuidade com a ideia de um 
plano dirigido para o progresso, desvinculado da cultura e atrelado a 
uma concepção economicista do desenvolvimento. Enfatizadas pela co-
operação norte e sul, pelos organismos multilaterais e com o conceito 
de desenvolvimento operando como sinônimo do crescimento econô-
mico dirigido pela autoridade estatal.67

Nos anos oitenta, no marco do consenso de Washington e do ajuste ne-
oliberal o conceito de desenvolvimento passa a ser encarado como des-
vinculado de um plano nacional e atrelado à livre circulação e desregu-
lação dos agentes e fatores econômicos. Tal ideologia trouxe determina-

65. Situada entre as posições de Durkheim, Hegel e Max Weber, não excluída a tradi-
ção Kantiana.

66. Comissão Econômica para América Latina e Caribe

67. Alfons Martinell, 2010. P. 70
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dos resultados não tão satisfatórios e retrocesso nas condições de vida 
da maioria das populações as quais fora submetida, sobretudo na Amé-
rica Latina.68

Nos anos noventa teremos a reformulação dos programas de desenvol-
vimento, que passam a conter uma abordagem multidisciplinar. O de-
senvolvimento humano passa por uma refundação como paradigma, le-
vando em conta novas abordagens para além da economicista.

Neste sentido, ocorre a incorporação das críticas pós-moderna, pós-co-
lonial e pós-marxista ao conceito, tais críticas embasadas na interpreta-
ção da intrínseca relação entre poder e conhecimento oriunda do pen-
samento de Michel Foucault.

Nestes termos, as ideias ao redor do desenvolvimento se sustentam em 
interpretações de discurso de doutrinação, ou nos termos em que Said 
sustenta. Enxergando o discurso ao redor do desenvolvimento como 
uma doutrinação ideológica, dirigida, combinada aos conhecimentos 
que vão de encontro a uma posição localizada do Ocidente como de-
senvolvido e o não Ocidente como o que precisa ser desenvolvido nos 
termos do Ocidente.

“pensadores contemporáneos como Arturo Escobar con-
ciben el desarrollo como discurso histórico que cons-
truye una relación jerárquica entre el Primer y Tercer 
Mundo y hace un llamado a dejar de lado el desarrollo e 
iniciar la «invención social de nuevas narrativas, de nue-
vas formas de pensar y de obrar» que partan de una mul-
tiplicidad de visiones.” (Escobar, 1996, p. 49 apud Vives, 
Pico, Arevalo, 2015, p. 77).

Com base nesta percepção do desenvolvimento como relação hierár-
quica sócio e historicamente localizada, o economista indiano Amartya 
Sen propõe uma nova forma de conceber o desenvolvimento que servirá 
de base para seus postulados expressos em seu livro Desenvolvimento 

68. Tal qual análise do professor Nilson Araújo de Souza em O colapso do Neolibera-
lismo, 1995.
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como Liberdade, que acabará influenciando a forma como o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD- e o seu conse-
quente Plano de Ação Intergovernamental de Estocolmo de 1998 passa-
rão a encarar e conceituar o desenvolvimento. 

Para João Oliveira Correia da Silva, a concepção de desenvolvimento 
como liberdade desenvolvida por Amartya Sen conduz à conclusão de 
que

“As liberdades não são apenas o fim primordial do desen-
volvimento, contam-se também entre os meios princi-
pais. As liberdades políticas (sob a forma de livre expres-
são e eleições) ajudam a promover a segurança económi-
ca. As oportunidades sociais (sob a forma de serviços de 
educação e de saúde) facilitam a participação económi-
ca. Os dispositivos económicos (sob a forma de oportu-
nidade de participar no comércio e na produção) podem 
ajudar a gerar tanto a riqueza pessoal como os recursos 
públicos destinados a serviços sociais. As liberdades de 
diferentes espécies podem reforçar-se umas às outras” 
(sem data, p. 5).

Esta concepção foi incorporada pelo PNUD e é apontada no livro Cul-
tura y desarrollo Un compromisso para la libertad y el bienestar por Al-
fons Martinelli, em sua introdução

“El concepto de desarrollo humano entendido como la 
adquisición por parte de los individuos, comunidades e 
instituciones, de la capacidad de participar efectivamen-
te en la construcción de una civilización mundial, que 
es próspera tanto material como espiritualmente, es una 
propuesta de Naciones Unidas a través del PNUD. Esta 
concepción abre las puertas a una pluridimensionalidad 
del desarrollo sostenible a partir de la libertad y la for-
mación de las capacidades humanas, es decir, en la am-
pliación de la gama de opciones que las personas pueden 
hacer y de lo que éstas pueden ser.” (2010, p.3)
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Em seguida o autor destaca os pontos levantados pelo Plano de Ação de 
Estocolmo de 1998 onde ficara acordado que o objetivo geral das ações 
intergovernamentais do Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento será

“Objetivo 1: Hacer de la política cultural un componente cen-
tral de la política de desarrollo. 1. Diseñar y definir políticas 
culturales o revisar las políticas existentes, para que sean un 
componente esencial de un desarrollo endógeno y sostenible. 
2. Promover para este fin la integración de políticas en políti-
cas de desarrollo, en particular en lo que respecta a su interac-
ción con políticas sociales y económicas. ” (2010, p.4)

Neste sentido, Martinelli conclui que 

“Las repercusiones del mantenimiento de un sistema 
cultural propio y la consciencia de pertenencia a una 
identidad cultural es un factor importante para la creaci-
ón de condiciones para el desarrollo, y un motor para la 
formación de capacidades individuales y colectivas que 
encuentre un equilibrio entre el mantenimiento de una 
memoria colectiva con una forma de construir una vida 
cultural actual de acuerdo con las interdependencias de 
un mundo globalizado. ” (2010, p. 11)

No artigo “Cultura y desarrollo: Intersecciones vigentes desde una re-
visión conceptual reflexiva”, os autores Alberto Abello Vives, Augusto 
Aleán Pico e Eloísa Berman, docentes do mestrado em Cultura e De-
senvolvimento da Universidade Tecnológica de Bolívar, Colômbia, ex-
põem três categorias conceituais à aplicação inter-relacionada dos con-
ceitos de cultura e desenvolvimento que serão aplicadas neste artigo. 

As supracitadas categorias são: Cultura como um meio para o desenvol-
vimento; Cultura como contexto de desenvolvimento; e Cultura como 
fim do desenvolvimento. Para os autores “Analizar la interrelación entre 
estos conceptos es pertinente porque ellos son un reflejo de la manera 
en que, como sociedad y como individuos, nos vemos a nosotros mis-
mos y al otro, de nuestras aspiraciones y frustraciones y nuestro posicio-
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namiento en un contexto político e histórico. ” (2010, p. 75).

Por Cultura como um meio para o desenvolvimento, os autores destacam a 
cultura como recurso para o desenvolvimento econômico, para gerar 
capital e desenvolvimento social, para fortalecer valores democráticos 
e para fazer política. Rememoram o conceito de Amartya Sen e os apli-
cam na concepção de cultura como instrumento facilitador de uma fina-
lidade de caráter social, política ou econômica, em uma dimensão tanto 
material quanto moral (p. 82).

Por Cultura como contexto de desenvolvimento, os autores destacam “Una se-
gunda relación entre cultura y desarrollo es aquella donde se reconoce 
que los modelos, planes, programas y propósitos de desarrollo actúan 
en un campo cultural” (p. 83) esta perspectiva dota a ideia de desenvol-
vimento como uma constante progressiva, evolutiva e universal, expli-
cando por meio de características culturais o subdesenvolvimento de 
uns em relação aos outros. 

Os autores destacam o pensamento de Gustavo Esteva que escreveu, 
“La metáfora del desarrollo confirió hegemonía global a una genealogía 
de la historia puramente occidental, robando a las gentes y pueblos de 
distintas culturas la oportunidad de definir las formas de su vida social” 
(2000, p. 73 apud 2010, p. 84). Trata-se de tentativas de homogeneiza-
ção das populações e invisibilizar as formas de vida autóctones ou dis-
sonantes ao discurso de desenvolvimento universal de matriz iluminista 
e positivista.

A terceira dimensão conceitual é a de Cultura como fim do desenvolvimento, 
nesta se reconstrói a perspectiva contemporânea de desenvolvimento 
em uma leitura de Amartya Sen, onde 

“Para construir sociedades humanas y justas, es necesario 
entender cabalmente la importancia que reviste la liber-
tad en general, y más específicamente la libertad cultu-
ral, lo que a su vez implica que es necesario asegurar y 
ampliar de manera constructiva las oportunidades de las 
personas para escoger el modo de vida que prefieran y 
considerar otros alternativos. ” (IDH, 2004, p. 14)
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Ou seja, nesta última dimensão conceitual temos a recondução da liber-
dade de ação e de participação da vida social como elemento chave para 
o êxito de políticas de desenvolvimento das populações as quais estas 
forem aplicadas. 

CULTURA, DESENVOLVIMENTO E FRONTEIRA

Para Rebeca Steiman e Lia Osorio Machado, em “Limites e fronteiras 
internacionais uma discussão histórico-geográfica”, as fronteiras nacio-
nais assumem uma função importante sobre os processos culturais e 
sobre as políticas de desenvolvimento que influenciam diretamente os 
contextos de integração regional.

Na primeira parte do artigo, as autoras expõem o pensamento de Julian 
Minghi (1963), para quem a fronteira é, antes de tudo, construída e sig-
nificada por meio de processos históricos que passam a condicionar as 
relações entre as fronteiras, ao tornar a divisão costumeira, tornando-se 
natural. "As classificações e tipologias de fronteira-limite evoluíram da 
simples divisão natural-artificial" para "descrevem a base da fronteira 
como física ou antropogeografia, até chegar àquelas com base na paisa-
gem cultural"(p. 8). 

Na paisagem cultural ocorre a naturalização dos ilhamentos, legitiman-
do a segregação espacial e temporal das comunidades e a multiplicidade 
de projetos de desenvolvimento próprios. Ou seja, as fronteiras atuam 
como limites que separam as comunidades em lógicas de vida indepen-
dentes e desvinculadas entre si.

Ao comentarem o pensamento de Claude Raffestin (1993) as autoras 
apontam que é "negligenciada a importância das concepções de frontei-
ra, e de suas funções e efeitos, sobre a organização espacial", bem como 
sobre as percepções de temporalidade e de complementariedade de um 
mesmo território dividido politicamente entre distintas autoridades so-
beranas.

Ao refletir sobre as regiões de fronteira, Lia Machado, em um artigo de 
1998, rememorado pelas autoras, destaca que "A fronteira deixa de ser 
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concebida somente a partir das estratégias e interesses do Estado cen-
tral, passando a ser concebida também pelas comunidades de fronteira, 
ou seja, no âmbito subnacional".

Para as autoras, "Essas iniciativas de escopo específico e de base local 
têm sido apontadas como instrumento essencial para intensificar as in-
ter-relações das comunidades fronteiriças, um primeiro passo rumo a 
uma efetiva integração".

No exemplo supracitado acontece exatamente o que se pretende eluci-
dar aqui com cultura e desenvolvimento inter-relacionados. É possível 
criar oportunidades e novas significações no espaço, nas temporarieda-
des e na interação transfronteiriça sem que com isto a carga cultural em 
torno do conceito fronteira seja desprezada.

O desenvolvimento ressignifica a fronteira, mas ele só se projeta a partir 
de uma base cultural que propicie a percepção de interdependência en-
tre as comunidades transfronteiriças. Esta ideia de dependência mútua 
decorre das políticas públicas voltadas para a área, desde a demarcação 
e povoamento das ditas "marcas69", com populações deslocadas e deixa-
das basicamente à própria sorte, bem como as sucessivas tentativas de 
reincorporação destas regiões à lógica produtiva e de desenvolvimento 
de uma nação, conforme as autoras destacaram ao longo deste artigo.

Elas concluem o artigo apontando uma contradição a respeito das regi-
ões de fronteira que dialoga com as dimensões conceituais da inter-re-
lação entre cultura e desenvolvimento demonstradas na seção anterior.

A contradição se funda entre a tendência dentro do sistema capitalista 
de facilitar a integração (cultura como meio para o desenvolvimento), 
criando e reproduzindo impedimentos à plena circulação de pessoas e 
de produtos por meio de alteridades e representações de subalternidade 
que são significadas culturalmente.

Ao mesmo tempo, demonstram os "deste lado" como superiores (em 

69. Deriva da tradição de concepção francesa das fronteiras como limites e suas unida-
des político-administrativas denominadas marcas cuja autoridade legitima para regula-
ção estava atrelada a figura do marques.
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uma replicação da ideia de cultura como contexto de desenvolvimento), 
expressam praticas, modos de vida e interação, por meio das práticas ju-
rídicas institucionais como ilegais, proibidas ou sobretaxadas pelo siste-
ma de (os) outro (s) estado (s) dentro de uma mesma zona fronteiriça.

Por fim, nas regiões de fronteira a dimensão de cultura como fim do de-
senvolvimento está expressa nos projetos binacionais e regionais que vi-
sam a harmonização das regulações entre as regiões fronteiriças, o esta-
belecimento de pontes dialogais ou físicas entre as comunidades e a apli-
cação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento, como a cons-
trução da usina de Itaipu, ou em nível regional como criação do Merco-
sul, no contexto estudado.

APLICAÇÃO DAS UNIDADES DE CATEGORIZAÇÃO 
NA ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

Seguindo as recomendações de Laurence Bardin (2010) a respeito dos 
modos de realizar uma análise de conteúdo, agrupamos aqui em nossas 
três categorias principais as falas de distintos entrevistados. 

Buscamos caracterizar as falas mais representativas ao redor das ideias 
expressas em cada uma das unidades de categorização, a respeito de per-
cepções sobre integração na fronteira Argentina, Brasil, Paraguai. 

Tal caracterização decorrerá de representações cuja ocorrência foi re-
gistrada como comum entre grupos de participantes. Posteriormente 
comentaremos de modo sucinto nossas inferências e, então, analisamos 
o conteúdo das entrevistas a partir de suas ocorrências. Por fim, trare-
mos a análise de modo geral e nossas considerações finais.

CULTURA COMO MEIO DE DESENVOLVIMENTO

Relembramos que este conceito abarca a percepção da cultura como 
um recurso, material ou moral, que propicia o desenvolvimento das co-
munidades dentro de uma percepção naturalizada, ou seja, nestas pers-
pectivas a integração será propiciada por antecedentes culturais vistos 
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como naturais, visando o fortalecimento da finalidade social, política e 
econômica dos projetos de desenvolvimento.

Expomos aqui os principais argumentos em favor e contra esta perspec-
tiva com alguns comentários sucintos. 

“se rememora y recuerda en el tempo esas ciertas, porai, 
rispideces populares o culturales que teníamos entre las 
culturas o entre los países hoy ya no están, por lo menos 
de parte nuestra, apostamos fuertemente en la integra-
ción y estamos convencidos, aparte, que es el camino... 
Con sus particularidades, con sus culturas, pero que está 
destinada a ser integrada.” (Gustavo Ried, Secretario de 
Gobierno de la Municipalidad de Puerto Iguazú, Data: 
5/10/2014)

“Eu acho que já foi uma coisa natural (aproximação en-
tre os habitantes da região), eu não sei se o Mercosul 
provocou isso. Não sei se foi por causa do Mercosul ou 
se foi por causa do dinamismo que as coisas acontecem, 
mas evidente que o Mercosul ajudou a quebrar as barrei-
ras que permitiu que houvesse essa integração. ” (Sérgio 
Beltrame, Secretário de Governo da Prefeitura de Foz 
do Iguaçu, Data: 02/12/2014)

Nestas assertivas encontramos a compreensão de uma espécie de desti-
no manifesto nas comunidades da fronteira, abarcando uma compreen-
são moralista sobre a integração que expressa uma trajetória irremediá-
vel rumo à integração das comunidades. Neste sentido, não serão neces-
sários projetos de integração, ou desenvolvimento, pois as comunidades 
por si estão destinadas a se auto integrarem.

“Yo cuando escucho esos términos así de integración me 
suena más o tengo la idea de relaciones inter comercia-
les, me parece. Cuando yo escucho eso, me lleva más ha-
cia la relaciones inter comerciales entre los países, porai 
las relaciones interpersonales ya pasarían a un segundo 
plano, me parece a mí. yo veo siempre, cuando escucho 
esos términos así, lo relaciono directamente con algo ne-



164

tamente mercantil. Me cuesta imaginar la idea de una 
integración de personas, de un intercambio de costum-
bres. ” (Lucio Rojas. Oficial Auxiliar y Jefe de Prensa de 
la Policía de la Provincia de Misiones en Puerto Iguazú, 
Data: 05/10/2014)

“Cada quién viene aquí, hace su trabajo, termina todo y 
cada quién vuelve a su país, a su casa sin que exista una 
integración social o cultural entre los habitantes de esta 
triple frontera. ” (Angel Ibarra Jefe Regional de Migra-
ciones de Alto Paraná Data: 17/07/2014)

Nos comentários acima percebemos uma discordância conceitual, em 
que a integração é vista como projeto desvinculado de uma dimensão 
cultural, trazendo por si um componente puramente comercial, con-
cordando com o comentário feito sobre as percepções de Lia Machado 
e Rebeca Steiman sobre as fronteiras internacionais (p. 7).

“Yo no creo que sea por él Mercosur. Yo creo que los 
cambios se dan por la misma forma de cada ciudad fron-
teriza que son lo que van impulsando las políticas, yo 
creo que los tres países mucho no resolvió. ... La inte-
gración se va dando por la misma iniciativa y pulso de los 
que viven en la frontera. ” (Claudio Álvarez, Ente Turis-
mo Municipal Puerto Iguazú, Data: 15/12/2014)

“Familias formadas entre brasileños y paraguayos, fami-
lias que viven en Paraguay y que son brasileños como 
también paraguayos que viven en Foz do Iguaçu que son 
y que están a muchos años, mucho tiempo, desde la crea-
ción del Mercosur, ya radicados, ya nacionalizados. En la 
integración de personas muy bien y de familias también, 
e incluso las universidades tienen ya jóvenes paraguayos 
estudiando acá en el Brasil como también hay brasileños 
estudiando allá en Ciudad del Este. ” (Gloria Carolina 
Ramírez Coordinadora del Centro Regional de Mujeres 
del Alto Paraná Data: 19/08/2014)
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Neste comentário, as fronteiras se auto desenvolvem, não dependem 
das instancias nacionais, pois estas só geram empecilhos. Ou seja, as prá-
ticas locais das populações e coletividades fronteiriças são os responsá-
veis por fazer avançar os processos de integração, haja vista que o nível 
de administração e coordenação nacionais têm mais atrapalhado do que 
ajudado nos avanços deste processo.

 “O diálogo de fato quando a gente analisa os três, este dialogo 
é muito mais acessível via Paraguai que o argentino até porque, 
talvez, pela cultura. A cultura do argentino é um pouco mais fe-
chado, mais conservador. ” (Lindenor Cavalheiro, Superinten-
dente Shopping JL, Data: 18/12/2014)

Por fim, este comentário revela uma diferenciação comum entre os três 
grupos nacionais predominantes na fronteira, apontando os argentinos 
como menos propensos à integração que os paraguaios por conta de im-
perativos culturais. Tal assertiva aqui é apontada como natural, mas será 
uma constante apontada por muitos entrevistados na próxima unidade 
de categorização.

CULTURA COMO CONTEXTO DO 
DESENVOLVIMENTO

Como citado anteriormente, “esta perspectiva dota a ideia de desenvol-
vimento como uma constante progressiva, evolutiva e universal, expli-
cando por meio de características culturais o subdesenvolvimento de 
uns em relação aos outros”. (P. 5)

“El Mercosur, por ejemplo, necesita mucho de aplicar-
se conforme a lo que establecen, las normas que la rigen 
y que no sea otra forma disimulada de, no quiero decir 
esta palabra, pero de sometimiento, o sea que el menor 
no sea sometido por el mayor, sino que el mayor vea las 
debilidades que tiene el menor y que su fortaleza pueda 
hacer crecer al menor. ” (Juán Leonardo Rodas Goberna-
ción de Alto Paraná, Jefe de Gabinete 24/07/14)
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Nesta assertiva encontramos duas inferências que caracterizam esta se-
ção, a percepção da submissão do Paraguai aos maiores dentro do bloco, 
e percepção dos projetos de desenvolvimentos da Argentina movidos 
por sua representação como a Europa da América do Sul, empurrando 
o projeto do Mercosul ao fracasso.

“En algunos sectores si, con Brasil tenemos mucha inte-
gración, en lo social, em económico, no hay tanto trabas 
con Brasil, no és así con Argentina. Nosotros no percibi-
mos com Argentina esa integración en nivel de comercio 
que se habla mucho, hay más trabas en él lado argenti-
no, con Brasil tenemos sí es más ameno las relaciones en 
cuanto que con lo económico, las aduanas más específi-
camente, es más tranquilo. ” (Prof. Faryda Ramona Vera 
Castillo Directora Pedagógica en Bachillerato Científico 
Centro Regional de Educación Dr. Gaspar R. de Francia. 
Data: 20/8/14)

“hay más campo laboral en algunas ocasiones en el senti-
do de que gracias a que los brasileiros, porque hay mu-
chos que tienen negocios acá, que vienen a invertir acá 
y apuestan a la mano de obra paraguaya por decirte ... 
porque hay movimiento en el centro desde veinte pocos 
años porque creo que fue uno de los que ayudó a esa in-
tegración, en el sentido de que ellos apostaron ahí, por-
que acá hay muchos empresarios brasileiros, y quieran o 
no tienen mano de obra paraguaya... , tiene que ser li-
bre pero tiene que también respetar ciertas normas con 
ciertos países para que haya esa buena integración por 
decirte. ” (Emilia Montiel, Administradora Shopping Ibi-
za de Ciudad del Este Data: 24/07/2014)

Os entrevistados paraguaios apontam que as relações Brasil-Paraguai são 
mais fáceis e fluidas que as com a Argentina. No último comentário per-
cebemos a aplicação de programas de desenvolvimento de brasileiros 
sobre Ciudad del Este.
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“Porque son países bien diferentes los tres, con costumbres muy par-
ticulares con costumbres muy particulares cada uno de ellos y donde, 
bueno, sobretodo el caso de Brasil se aferran mucho a lo que es su país, 
son mucho más nacionalistas los brasileiros yo lo he notado por ejem-
plo al momento de hablar con los brasileiros. Los brasileros, cuando 
uno va a Brasil nadie te habla español, en cambio cuando los brasileros 
vienen a Argentina, el argentino trata como puede de hablar portugués 
para que el brasileiro entienda. ” (Lucio Rojas, Oficial Auxiliar y Jefe de 
Prensa de la Policía de la Provincia de Misiones en Puerto Iguazú, Data: 
05/10/2014)

Nesta reflexão encontramos o questionamento sobre as lógicas das re-
sistências culturais, até que ponto os nacionalismos ou projetos nacio-
nais diferem e geram empecilhos para a integração social.

“... sucede que siempre todas estas normativas se mane-
jan a niveles nacionales y las decisiones pasan por otros 
lugares donde no llegan a quizás a interpretarlo que las 
fronteras en determinadas ocasiones necesitan. ” (Edu-
ardo Acevedo Entrevista Policía de Aduanas de Puerto 
Iguazú Data: 30/09/2014)

“Si hay deseos(de integrarse), solo que los gobiernos tie-
nen que ponerse de acuerdo en como va ser el Merco-
sur. Porque cuando se formó el Mercosur pintavan una 
cosa, ahora ya no porque en cuanto a estudios, pueden 
estudiar en otro país, puede ser Paraguay, Brasil, pero los 
títulos acá no lo reciben, tienen que volver a hacer otra 
vez las materias que le faltaban… ” (Entrevista en la Es-
cuela nº 462 de Puerto Iguazú, a la Vice directora Nelly 
Fantil y a la profesora María Nolasco. 26/03/15)

Aqui estão expostas as interpretações que apontam a desconexão das 
políticas públicas nacionais e regionais com as necessidades da fronteira, 
as percepções de que tais políticas são impostas as fronteiras. Como não 
há coordenação entre os entes subnacionais e regionais, percebemos a 
dependência da região às políticas nacionais, a exemplo dos programas 
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para o desenvolvimento não sendo coordenados de modo articulado as 
instituições locais. As divergências entre os níveis de administração e 
suas respectivas agendas de promoção de políticas públicas precisam ser 
equalizadas.

“...hoje são povos tão unidos sem diferença nenhuma. ” 
(Sérgio Beltrame, Secretário de Governo da Prefeitura 
de Foz do Iguaçu, Data: 02/12/2014)

Ocorre aqui a invisibilização dos grupos, equalizados de modo acrítico 
em um todo, sob a lógica da homogenização ao caracterizarmos as co-
munidades da fronteira. 

“ La verdad que tendríamos que hacer programas, hay 
varios programas que se podrían desarrollar, por ejem-
plo nosotros tenemos la Itaipu Binacional y tendríamos 
que fortalecer esta a través de esa binacionalidad los pro-
gramas de salud para la área en que nosotros estamos. ” 
(Dra. María Yukra Directora Médica del Hospital Regio-
nal de Ciudad del Este Data: 20/8/14)

Por fim, é sugerido um futuro de maiores binacionalidades ou trina-
cionalidades nas experiências de desenvolvimento, concordando com o 
apontamento do relatório final da pesquisa, em que se conclui a neces-
sidade de planos diretores comuns e a complementariedade das dimen-
sões local, nacional e regional. 

CULTURA COMO FIM DO DESENVOLVIMENTO

Nesta última dimensão conceitual, “temos a recondução da liberdade de 
ação e de participação da vida social como elemento chave para o êxi-
to de políticas de desenvolvimento das populações as quais estas forem 
aplicadas” (P.5). Neste sentido, apontamos as pontes físicas, a constru-
ção da usina binacional e a criação do bloco Mercosul com as principais 
impressões dos entrevistados, concordando e discordando, sequencial-
mente, com elementos cuja criação favorece o desenvolvimento da in-
tegração regional. 



169

“Si, en realidad si existen elementos visibles, hoy por 
hoy. En diez años en adelante, sería más o menos desde 
el 2002, 2004 hasta la actualidad si se ven los elemen-
tos visibles de integración que no se vehían antes con la 
entrada del Mercosur... que eran muy aislados los paí-
ses, cada país tenía, parecía, que cerradas las fronteras y 
las integraciones no se venían pero que hoy por hoy hay 
ciertas instituciones que están procurando para que esta 
integración sea más visible y que se pueda ver. ”(Gloria 
Carolina Ramírez, Coordinadora del Centro Regional 
de Mujeres del Alto Paraná Data: 19/08/2014)

“Eu acredito que houve uma evolução do ponto de vista 
de se entender como o Mercosul um bloco que não é só 
econômico, ele é um bloco cultural, um bloco que pre-
cisa trazer para a América Latina uma nova visão de so-
ciedade. ” (José Gnaspini, Polícia Federal Foz do Iguaçu, 
Data: 11/11/2014) 

“ O Mercosul ele acabou também sendo um elemento 
que potencializou essa integração aqui nas fronteiras. 
Claro que em qualquer comunidade fronteiriça, inde-
pendente da existência ou não de blocos econômicos, 
existe uma integração social, mas essa integração com 
o âmbito do Mercosul ela aumentou, existe essa von-
tade maior das populações se integrarem e houve avan-
ços também, houve avanços no que toca alguns assun-
tos pontuais que foram já regulamentados no âmbito do 
Mercosul que trouxeram algumas facilidades. O Mer-
cosul acaba sendo sempre usado como argumento para 
aproximação dessas comunidades. ” (Ivair Hoffman, Re-
ceita Federal do Brasil, Data: 11/11/2014)

“Por lo general te podría decir que existe una, el cam-
bio podría ser la facilitación de acceso de la persona a 
los países. Existe como una especie de tolerancia de par-
te tanto de Brasil com Paraguay para los pobladores de 
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frontera, desde la cual con el Mercosur se da eso, pero a 
nivel general, hablando con la gente, o a nivel institucio-
nal, podemos decir que gracias al Mercosur, em cuanto 
al trámite migratorio en Paraguay, si existen facilidades 
para el brasileño que quiere venir a vivir en Paraguay de-
bido a acuerdos firmados por el Mercosur. ” (Angel Ibar-
ra Jefe Regional de Migraciones de Alto Paraná, Data: 
17/07/2014)

A partir destas opiniões caracterizamos, em linhas gerais, os principais 
argumentos em favor da percepção de que o projeto Mercosul trouxe 
uma cultura de integração para a região da fronteira trinacional.

“Yo creo que el Mercosur como concepto estuvo muy 
bien porque fue una copia de lo que pasó en Europa un 
poco antes, pero en definitivamente trasladar el concep-
to a la realidad está siendo complicado, no está siendo 
sencillo. Yo creo que con el Mercosur se ha agilizado en 
algunas cosas, transito fronterizo también, pero no deja 
de haber dificultad para poder relacionarse o integrar-
se bien la región. ” (Juán Olmedo Administración del 
Centro Comercial Punto Iguazú de Puerto Iguazú Data: 
13/11/2014)

“La percepción de la población, muy aparte de esa per-
cepción que el Mercosur no cumple sus propósitos, no 
cumple sus propósitos porque sigue habiendo la restric-
ción, sigue habiendo una serie de dificultades y tengo 
que hablar: Brasil es proteccionista en demasía. Entien-
do que así tiene que ser, no sé, pero si se habla del Mer-
cosur es Mercado Común del Sur, y vuelvo a lo mismo, 
verdad, ya no voy a repetir, Brasil también y Argenti-
na también es proteccionista en extremo cuando a ellos 
les conviene entonces el Mercosur está vigente, ¿verdad? 
pero cuando a Paraguay lo va beneficiar el Mercosur no 
existe, prevalece la ley de cada país. ” (Juán Leonardo 
Rodas Gobernación de Alto Paraná, Jefe de Gabinete 
24/07/14)
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“... eu vivo na fronteira há trinta anos, a gente não perce-
be absolutamente nada que tenha vindo do Mercosul ... 
eu diria até o contrário, ele tem servido pra afastar” (Da-
nilo Ventrusculo CodeFoz, Data: 15/12/2014)

Em linhas gerais, as posições discordantes apontam elementos da incor-
poração da lógica de integração comercial liberal que não se adequa às 
necessidades culturais da tríplice fronteira, o que ocorre é adequação 
parcial da lógica imposta a realidade local. (Verificar a coerência/clare-
za da frase)

No segundo comentário, a discordância é motivada pela percepção da 
imposição, exposta pela dimensão conceitual da cultura no contexto do 
desenvolvimento e do Paraguai como submisso aos desígnios de Brasil 
e Argentina. 

Por fim, na última assertiva percebemos a crítica ao projeto Mercosul 
como desagregador social como um todo, uma vez que o projeto teria 
retirado oportunidades da comunidade de Foz do Iguaçu.

(A usina) “ És un papel importantísimo. Yo creo que sea 
él más, él nexo. Entre los dos países por la importancia 
que cada uno da a la Itaipu. Creo que és un punto de en-
cuentro e de relacionamento Itaipu. ” (Prof. Faryda Ra-
mona Vera Castillo Directora Pedagógica en Bachillerato 
Científico Centro Regional de Educación Dr. Gaspar R. 
de Francia. Data: 20/8/14)

Realçamos aqui a dimensão simbólica de determinados programas de 
desenvolvimento, neste caso a Itaipu é considerada como elemento po-
sitivo de integração e do relacionamento na fronteira, auxiliando a vi-
vência desta unidade conceitual. Relembramos aqui o slogan da usina 
“Energia que gera desenvolvimento”, desenvolvimento que gera uma 
cultura de binacionalidades, ou seja, de integração. 

“Allí (Posadas) la relación es la misma que la de acá: exis-
te un puente internacional donde todos los días miles 
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y miles de personas pasan por varios motivos. ” (Lu-
cio Rojas. Oficial Auxiliar y Jefe de Prensa de la Poli-
cía de la Provincia de Misiones en Puerto Iguazú, Data: 
05/10/2014)

“Eu acredito que ela (integração) melhorou muito (pós-
Mercosul), porém a integração, eu acho que ela come-
çou a existir a partir da construção da Itaipu, porque a 
partir da construção da Itaipu lá por 1974-75, quando 
começaram a chegar os barrageiros ocupou muito, tanto 
povo paraguaio, quanto brasileiro e depois foi ampliando 
com a construção das pontes, ponte da amizade e pon-
te da fraternidade, e acredito que tenha melhorado sim 
com o Mercosul, mas antes já havia essa participação. ” 
(Maria Emília Oliveira, Assessora de Escola em Foz do 
Iguaçu, Data: 02/12/2014)

Entendida a integração instrumentalizada como política pública, teria 
começado com a construção das pontes e depois com a construção da 
usina. Nesse contexto, o Mercosul não seria novidade como instrumen-
to supranacional de desenvolvimento e de integração.

“Sí. Yo creo que hay elementos visibles de en cuanto a los 
trabajos realizados y gracias a la cooperación de esos pa-
íses al intercambio de información relacionado a la cri-
minalidad. (Crio. Pral. Simeón Martínez Director de la 
cuarta Zona Policial Data: 24/07/14)

“Implica que nosotros busquemos más energía para que 
sea efectivo la integración que no hayan barreras, que no 
hayan dificultades. ” (Claudio Álvarez Ente Turismo Mu-
nicipal Puerto Iguazú, Data: 15/12/2014)

A criação de novos trâmites e do compartilhamento de informações, 
nestas assertivas a integração e o Mercosul são condicionantes do de-
senvolvimento que criam efeitos na convivência transfronteiriça. 
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Contudo, persistem elementos que criam obstáculos à aproximação 
que precisam ser superados pelo aprofundamento das cooperações in-
tergovernamentais. 

“Si, al nivel social, si, por supuesto. Hay fuertes vínculos 
en las tres fronteras que tienen muchos años de desar-
rollo. Paraguay con Brasil, inclusive con la fuerte inte-
gración comunitaria y de convivência. ” (Gustavo Ried 
Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Puerto 
Iguazú Data: 5/10/2014)

“... yo creo que Ciudad del Este és una de las ciudades 
diferentes que resto del Paraguay justamente por esta 
particularidad que tiene de estar en la frontera, és muy 
distinto como nos manejamos, nosotros la mayoría acá 
hay multénacionalidades. ” (Dra. María Yukra Directora 
Médica del Hospital Regional de Ciudad del Este Data: 
20/8/14)

Por fim, os entrevistados apontam que os vínculos em geral têm trans-
formado a sociedade da fronteira, e que os elementos de desenvolvi-
mento implementados na região têm transformado suas sociedades.

SISTEMATIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS 

A Tabela 1.1 demonstrará como tais assertivas ocorrem dentro do con-
junto de entrevistas, seguindo as orientações de Gaskell (2015) em seu 
manual de pesquisa qualitativa. Agruparemos as assertivas em duas di-
mensões: na vertical encontramos os entrevistados listados conforme 
seu nome e agrupados por sua cidade (Puerto Iguazu, Ciudad del Este e 
Foz do Iguaçu, respectivamente), e na horizontal as unidades de catego-
rização. A partir desta divisão o centro da tabela se organizará do seguin-
te modo: X expressa a não ocorrência; C expressa concordância; e D as 
discordâncias, conforme caracterizadas nos itens anteriores. 
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Tabela 1.1

           Dimensões              
 
 
 
Conceituais

Entrevistados

Cultura como 
meio do 

desenvolvimento

Cultura como 
contexto do 

desenvolvimento

Cultura 
como fim do 

desenvolvimento

Gustavo Ried C X C

Lúcio Rojas D C C

Carlos Carruega X X D

Noelia Benitez D C X

Eduardo Acevedo X C C

Juan Olmedo X C D

Nelly e María C D C

Claudio Alvaréz C D C

Espínola Vicente X C D

Emilía Montiel X C C

Simeón Martinez X X C

Angél Ibarra D X C

Faryda Castillo C C C

María Yurka D C C

Leonardo Rosas D C D

Guilherme Torres C X C

Roque Ramirez X X C

Maria Oliveira C C C

Ivair Hoffman C C C

Lindenor 
Cavalheiro C X D

Mariliê Silva X C C

José Gnaspini C C C

Sérgio Beltrame C C C

Danilo Ventrusculo D C D

Geraldo Biesek C X C

Sérgio Vieira X C X
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Seguindo a recomendação de Bardin (2001), a tabela 1.2 elucida as 
ocorrências gerais analisadas neste artigo. Na linha vertical, temos as 
unidades de categorização e na horizontal os totais de ocorrências ex-
pressos nas entrevistas.

Tabela 1.2

Concorda Discorda Não há ocorrência 
Cultura como meio do 
desenvolvimento 11 06 09

Cultura como contexto 
do desenvolvimento 16 02 08

Cultura como fim do 
desenvolvimento 18 06 02

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da inter-relação entre cultura e desenvolvimentos aplicadas na 
análise da fronteira trinacional com respeito aos processos vivenciados 
na região no que tange à integração regional percebemos que a maioria 
dos entrevistados concorda com as assertivas presentes nas dimensões 
conceituais aplicadas.

Isto quer dizer que no que diz respeito à cultura como meio do desen-
volvimento, a comunidade transfronteiriça se percebe como oriunda de 
processos similares de constituição social e de formas diretoras de or-
ganização, apesar de ser a categoria com o maior número de discordân-
cias que são explicadas pela percepção da desvinculação da dimensão 
cultural sobre o processo regional do Mercosul, visto pelos discordan-
tes como uma política pública voltada fundamentalmente para relações 
mercantis.

Com respeito à cultura como contexto de desenvolvimento, percebe-
mos aqui a clara impressão de naturalização dos processos de desenvol-
vimento direcionados à integração regional. Dessa forma, a ocupação 
da região de fronteira por grupos de imigrantes similares entre si é vista 
como um componente natural da ocupação, quando na verdade se trata 
de uma política pública direcionada.
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Ao mesmo tempo, nesta dimensão percebemos a clara oposição dos pa-
raguaios à forma como estes são representados por brasileiros e argen-
tinos, a hierarquização das populações que situa estes como submissos 
e as políticas e seus consequentes programas de implementação que ge-
ram uma cultura de desagregação e reforçam a hierarquização social das 
comunidades transfronteiriças analisadas.

Na terceira dimensão conceitual, temos o maior número de concordan-
tes. Isto quer dizer que a população da fronteira trinacional percebe as 
políticas a que foi submetida em uma ordem lógica que visa a integra-
ção. 

A criação das pontes, da usina e do Mercosul, bem como de iniciativas 
cada vez mais consolidadas tanto em nível subnacional, como nacional (a 
criação da Universidade como um exemplo) são percebidas como ele-
mentos que aumentam as liberdades e oportunidades de emancipação 
do habitante fronteiriço, gerando desenvolvimento e uma cultura de in-
tegração em escala local.

Podemos, assim, por meio desta análise corroborar elementos aponta-
dos pelo relatório final desta pesquisa, ao destacar a insatisfação com a 
ocorrência simultânea de múltiplos sistemas jurídico-institucionais e a 
necessidade de harmonização dos sistemas normativos, das instituições 
evoluindo para uma estrutura comum e coletiva, bem como a criação de 
planos diretores comuns para a região da fronteira de Ciudad del Este, 
Foz do Iguaçu e Puerto Iguazu.70

70. Conforme apontado no capítulo 2 do relatório final da pesquisa elaborado pelo 
Prof. Jayme Benvenuto com pequenas colaborações deste autor. 
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Na Fronteira Trinacional 
Do Brasil, Paraguai 
E Argentina Dizem: 
“Queremos Integrar-Nos 
(1) Mas, (2) Pero, (3) Sin 
Embargo”

Raphael Christian Fuhr Fritsch (UNILA)71

“Talvez um dia não mais existam aramados, 
E nem cancelas, nos limites da fronteira 
Talvez um dia milhões de vozes se erguerão 
Numa só voz, desde o mar às cordilheiras”.

Música: aMérica latina | Dante raMón leDesMa 

INTRODUÇÃO

Este artigo é produto da minha participação como estudante pesquisa-
dor na Pesquisa “Percepção da Integração na Fronteira do Brasil, Argen-
tina e Paraguai: Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este”, sob 
orientação do Prof. Doutor Jayme Benvenuto Lima Júnior. A referida 
pesquisa objetivou compreender a percepção de uma amostra dos cida-
dãos da fronteira trinacional têm sobre o grau de integração na região. 

71. Graduando do curso de Relações Internacionais e Integração da UNILA e bol-
sista PIBIC–CNPq no Projeto de Iniciação Científica “Percepção da Integração Re-
gional na Fronteira do Brasil, Argentina e Paraguai: Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú 
e Ciudad del Este” sob orientação do Prof. Postdoc Jayme Benvenuto Lima Júnior. 
Currículum Lattes: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.
do?id=K8104413P0> Correio institucional: raphael.fritsch@aluno.unila.edu.br 
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Iniciada em 2013, a pesquisa entrevistou 27 pessoas das três cidades e 
foi desenvolvida sob a metodologia a seguir descrita. Foram realizadas 
entrevistas junto a representantes de nove setores da sociedade nas três 
cidades: 1) Comércio; 2) Educação; 3) Saúde; 4) Controle de fronteiras; 
5) Polícia; 6) Governo local; 7) Transporte; 8) Comunidade; e 9) Moto-
taxistas. As entrevistas, gravadas em áudio e/ou vídeo e transcritas, fo-
ram analisadas, a partir das quais foi elaborado um texto base e uma ex-
posição audiovisual com os resultados parciais avaliados e validados em 
dois eventos organizados pelo grupo de pesquisa: um direcionado aos 
entrevistados e professores convidados com experiência nas temáticas 
fronteiriças, regionais e da integração; e um segundo direcionado a pro-
fessores, técnico-administrativos e estudantes da UNILA. Com base nas 
contribuições provenientes das consultas, assim como consulta à biblio-
grafia sobre o tema, partiu-se para a redação dos resultados da pesqui-
sa. Sobre os resultados da pesquisa, constatou-se que o Mercosul pouco 
ou nada contribuiu para o processo de integração, ficando muito aquém 
do imaginado à época da sua constituição, não logrando instituir políti-
cas que priorizem a integração das cidades da fronteira a que ela se re-
fere, mantendo assim a centralidade decisória dos Estados em Assunção, 
Buenos Aires e Brasília. A integração existente se daria, conforme cons-
tatado nas entrevistas, quase na sua totalidade, no cotidiano de trabalha-
dores, comerciantes e compradores, justificando assim a percepção da 
integração por parte dos entrevistados como sendo de caráter não mui-
to além da comercial. Ademais, constatou-se pouca integração no âmbi-
to educacional, cultural, da saúde, do transporte, infraestrutura, turis-
mo, apesar de muito desejada pelos cidadãos residentes. Os cidadãos da 
fronteira desejam ampliar a integração entre seus países, desejam uma 
maior permeabilidade nos controles para facilitar a circulação de pesso-
as, o acesso a serviços e produtos, uma vez que de alguma maneira pos-
suem origens semelhantes, compartilham idiomas próximos e inclusive 
as misturaram, fazendo com que o portunhol ou o  espanhês não sejam 
de nenhum, mas de todos, o idioma dos irmãos. A integração precisa ser 
imaginada desde a fronteira, desenhada pelos povos locais mediante mo-
delos nos quais se encontrem plasmadas as demandas jurídicas, econô-
micas, políticas e sociais a serem reivindicadas junto aos políticos locais, 
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nacionais e inclusive junto ao Mercosul. Uma vez imaginada e constitu-
ída, a possibilidade de reverberação pelo interior de cada um dos países 
terá a força de quebrar preconceitos e possibilitar visualizar novas apro-
ximações existentes nos diversos âmbitos percebidos pelos entrevista-
dos da região de confluência trinacional. 

Este artigo, não obstante, refletirá apenas parte dessa pesquisa, pois não 
se preocupará em detalhar toda a pesquisa realizada, mas somente abor-
dará as resistências à integração denunciadas ou evidenciadas duran-
te as entrevistas e o estudo do tema na região. Portanto, este trabalho 
não versará sobre as possibilidades de integração na fronteira trinacio-
nal. Não será o escopo deste artigo apresentar teorias de integração ou 
aprofundar o debate a partir de conjecturas; tampouco trará ao leitor 
uma caracterização completa do atual grau de integração. Procurar-se-
á, sim, trazer à luz os entraves, as dificuldades, os trâmites ou problemas 
que ainda fazem com que não haja uma integração mais profunda numa 
região na qual, segundo este autor acredita, se esperaria que suas cida-
des fossem mais próximas e interdependentes. Pareceu-me estranho, 
no início da pesquisa, assim como ao longo da realização das entrevistas 
e do estudo sobre o material coletado, que o ideal de integração não se 
mostrasse tão presente em termos práticos. Afinal, integrar a região é 
superar questões nacionais arraigadoras e impositivamente estabeleci-
das por atores políticos externos à região. 

Aqui serão abordadas apenas as respostas que se encontraram pelo me-
nos duas vezes repetidas por diferentes entrevistados, uma vez que con-
templar as particularidades de cada uma das respostas individuais seria 
um trabalho penoso e pouco conclusivo. Claramente, as respostas indi-
viduais refletem percepções que poderão ou não ser compartilhadas por 
um grupo social. O desafio de encaminhar este trabalho, inevitavelmen-
te, passa pela subjetividade do autor, as percepções durante as entrevis-
tas, o tempo de reflexão disponível no tempo posterior às entrevistas, 
como também a incorporação de opiniões e aportes oriundas dos deba-
tes realizados nos dois eventos. Por se tratar de uma abordagem delica-
da e sensível, espera-se que ela não incite desgostos ou aversões tanto 
a quem escreve como a algum grupo/país/cidade/pessoa entrevistada. 
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Meu objetivo é menos contribuir com o aspecto teórico e mais com o 
que chamaria de espelho das percepções dos entrevistados. Em poucas 
palavras, espera-se que o leitor, ao final deste trabalho, tenha uma visão 
mais próxima das opiniões dos entrevistados, a partir de uma interpre-
tação possível. 

O artigo está dividido em sete seções, além desta seção introdutória e 
da bibliografia. Inicio o trabalho com uma abordagem histórica da re-
gião em estudo, após o que serão abordados alguns conceitos teóricos 
sobre fronteira e integração. Na sequência, serão desenvolvidos certos 
aspectos relativos às adversativas da integração, e para finalizar, um es-
paço destinado às considerações finais do trabalho.

BREVE RECORRIDO HISTÓRICO SOBRE A 
CONSTITUIÇÃO DA TRÍPLICE FRONTEIRA

Com base nas entrevistas realizadas constatamos que o processo de in-
tegração72 se dá aos poucos, impulsionado por certos fatores e momen-
tos que foram propícios para tal, histórica e estrategicamente. Anterior-
mente à consolidação das cidades da região o espaço que hoje confor-
ma a fronteira entre Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este era 
ocupado por indígenas Mby'a e Ñandéva, dois subgrupos dos Guaranis, 
que viviam (e vivem) e circulavam (e circulam) interpretando o deslo-
camento espacial que realizavam, não só como mobilidade, mas como 
um modo de viver, uma prática de transformação do ser humano que 
não considera importante o ponto de partida ou de chegada, mas a for-
ma como se dá o deslocamento entre os pontos, em que o caminhar para 
estes grupos é viver, e somente o caminhar poderá fazer alcançar o obje-
tivo último das suas existências no mundo, que é encontrar a “Terra sem 
Mal” ou “Yvy Marãe’-” (SILVA, 2007).

A região do Iguassú não teve importância econômica para os europeus 
durante o período colonial – pois não havia ouro ou prata na região – 

72. E isso também dependerá de qual integração, qual conceito será aplicado à inte-
gração. 
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e quando se visualizou a possibilidade de exploração de produtos nati-
vos – erva-mate e madeira – já corriam os anos de 1850. (SILVA, 2014, 
p.19). Entre 1864 e 1870 a Guerra do Paraguai73 oporá o Paraguai, por 
um lado, ao Brasil, Argentina e Uruguai, por outro, ocasião em que sai-
rá derrotado o Paraguai com um saldo baixas de três quartos da sua po-
pulação total (de 1.200.000 habitantes no início da guerra a por volta 
de 300.000 habitantes, dos quais de 20.000 a 30.000 seriam homens)74, 
assim como serão demarcadas a atual fronteira trinacional entre os paí-
ses75. (SOUCHAUD, 2008, p. 68-69).

Desde meados do século XIX até aproximadamente a década de 1940 
se estabeleceram os obrages76, que consistiam na exploração, extração de 
madeiras e erva mate ao longo do Rio Paraná, rio que também será uti-
lizado como via de escoamento destes produtos explorados até Buenos 
Aires. Um obrage 

“era uma propriedade e/ou exploração típica das regi-
ões cobertas pela mata subtropical, em território argen-
tino e paraguaio. (…) O sistema (…) era praticamente 
desconhecido no sul do Brasil. Sua estrutura e termino-
logia é típica do mundo hispano-platino: obragero, mensu, 
antecipo, comissionista, limite, picaras, etc.” (WACHOWICZ, 
1987, p. 11). 

73. Também conhecida, no Paraguai, como Guerra de la Triple Alianza, Guerra de la 
Triple Alianza contra Paraguay, Guerra Grande ou Guerra Guazú.

74. Os números das baixas durante a Guerra do Paraguai são motivo de controvérsia 
entre diversos autores.

75. Wacho�icz, por outro lado, tem uma visão diferente sobre as delimitações das 
fronteiras nesta região pois, segundo ele, pelo Tratado de Santo Ildefonso (1777): “as 
fronteiras entre os territórios dessas duas potências ibéricas, no trecho em questão, 
passaram a ser fronteiras bem definidas, tendo dois caudalosos rios separando seus do-
mínios”. (WACHOWICZ, 1987, p. 15)

76. Facilitadas, mais tarde, pelos acordos da Questão de Palmas (1890-1985) que con-
cedera a livre navegação para barcos de bandeira argentina desde a Foz do Rio Iguaçu, 
até as Sete Quedas. (WACHOWICZ, 1987, p.16).
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Os obrages contavam sobretudo com mão de obra paraguaia e argentina 
em toda a atual região tri-fronteiriça, impulsada pela expansão explo-
ratória de donos de obrages, que na sua maioria eram argentinos. E que 
segundo Silva,

“Em algum momento (em geral entre 1800 e 1850), em-
presários argentinos pediram e obtiveram uma (ou mais) 
concessão de terras junto ao governo do estado do Para-
ná”. (SILVA, 2014, p. 27);

enquanto que no Paraguai, segundo Núñez: 

“Terminada la Guerra de la Triple Alianza en 1870, se 
dictaron leyes en los años 1883 y 1885 para las ventas 
de las tierras públicas, que facilitó con este hecho la for-
mación de los latifundios. (…) Estas grandes explotacio-
nes (...) asentadas muchas de ellas en la Región del Alto 
Paraná, pertenecían al capital inglés y argentino princi-
palmente, y en menor cantidad, a firmas privadas brasi-
leñas”. (NÚÑEZ, 2004, p.29).

A Colônia Militar, instituída em 1889 para resguardar as fronteiras bra-
sileiras da grande presença estrangeira77 é substituída em 1914 pela cria-
ção do município de Foz do Iguaçu. Puerto Iguazú, por outro lado, é 
criada em função da perspectiva de aproveitamento do uso turístico das 
Cataratas do Iguaçu por parte de donos de obrages argentinos. A deli-
mitação do espaço destinado ao Parque Nacional do Iguaçu se dará nos 
anos 1934 na Argentina e em 1939 no Brasil. (SILVA, 2014). 

Na região que hoje compõe Ciudad del Este, nos anos 1950, não havia 
mais que alguns pequenos núcleos populacionais, que eram mais que 
tudo resquícios do período dos obrages. A criação de Puerto Presidente 
Stroessner será facilitada pela presença, a poucos quilômetros ao sul, da 
cidade-porto de Puerto Presidente Franco, fundada em 1929.

77. Silva nos conta que, quando da chegada dos militares para a instalação da Colônia 
militar, contava o espaço brasileiro de: “212 paraguaios, 95 argentinos, 9 brasileiros, 5 
franceses, 2 espanhóis e 1 inglês, totalizando 324 pessoas”.(SILVA, 2014, p.33).
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Já no ano de 1954 sobe ao poder o General Alfredo Stroessner no Pa-
raguai e será este o personagem que redirecionará as relações externas 
do Paraguai com os seus vizinhos: Argentina, aliada do Paraguai após a 
Guerra da Tríplice Aliança, vai perdendo espaço com este novo governo 
paraguaio em detrimento de uma aproximação com o Brasil. (DORA-
TIOTO, 2012, p.524).

Em 1957 é fundada a Ciudad de Presidente Stoessner78 e em 1965 é 
inaugurada, como consequência da aproximação Brasil-Paraguai, a Pon-
te da Amizade entre esses dois países. As políticas de colonização para 
a margem leste do Paraguai, somadas a 'marcha para o oeste' impulsio-
nada por Vargas, é mantida durante os anos 1960 e 1970 e a Revolução 
Verde do campo brasileiro, a concentração das terras e a maquiniza-
ção dos processos produtivos fez com que muitos pequenos e médios 
agricultores brasileiros migrassem para o Paraguai em busca de melho-
res e maiores extensões de terra nas quais pudessem trabalhar. (ALBU-
QUERQUE, 2005, p. 77). Dez anos após a inauguração da Ponte da 
Amizade dava-se início à construção da barragem de Itaipu (1975), fu-
tura hidrelétrica binacional brasileiro-paraguaia, trazendo à região uma 
imensa quantidade de pessoas para trabalhar na obra, tanto do lado bra-
sileiro como do lado paraguaio79.

Em 1987 Ciudad del Este é declarada como Zona Franca, direcionando 
a cidade ao turismo de compras de produtos importados estaduniden-
ses, chineses, coreanos e tai�aneses; enquanto que do lado brasileiro 
formou-se um núcleo comercial no centro da cidade e principalmen-
te nos bairros próximos à Ponte da Amizade, direcionados ao comércio 
com o Paraguai. 

Na fronteira de Puerto Iguazú e Foz do Iguaçu nesse mesmo período 
será construída a Ponte Internacional Tancredo Neves80, estabelecendo 

78. Hoje Ciudad del Este.

79. No ano de 1970, Foz do Iguaçu contava com aproximadamente 40.000 pessoas, 
já para o ano de 2000, esse número extrapola os 250.000 habitantes. (SILVA, 2014, 
p. 87).

80. Inicialmente denominada Ponte da Fraternidade.
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por primeira vez um acesso mais rápido entre as cidades. Este espaço, 
no entanto, não passará por tantas mudanças quanto a fronteira Brasil-
Paraguai, mas crescerá aos poucos, potencializada pelo turismo nacional 
em direção às cataratas e ao turismo gastronômico, o turismo de festas 
noturnas para os nacionais e os vizinhos brasileiros e paraguaios.

O comércio fronteiriço pela Ponte da Amizade terá seu apogeu durante 
os anos 80 e 90, enquanto que ao entrar nos anos 2000 este se reduzirá 
em grande medida pelo aumento dos postos de controle e agentes tra-
balhando para a Receita Federal e a Polícia Federal, dificultando a passa-
gem de produtos acima da cota, ou produtos oriundos de contrabando 
e descaminho. Dos anos 2000 até a atualidade, o comércio irá gradual-
mente decrescendo na fronteira Brasil-Paraguai, em parte pelo aumen-
to dos controles aduaneiros no lado brasileiro e, por outra parte, pelas 
variações da cotação do dólar (que a depender da sua cotação torna viá-
vel ou inviável os gastos da viagem para as compras). (PINHEIRO-MA-
CHADO, 2010, p. 99-118)

Do lado Argentino, em contrapartida, a partir dos anos 2000, quando a 
moeda argentina se desvaloriza, é potencializado o turismo entre Foz do 
Iguaçu e Puerto Iguazú, em que os cidadãos daquela passam a usufruir, 
no lado argentino, do turismo gastronômico, de compras, de festas no-
turnas, e, mais que tudo, do turismo relacionado às Cataratas do Iguaçú.

A fronteira Paraguaio-Argentina apenas conta com uma balsa de trans-
porte de veículos81, sem ponte, e em cujas margens está desenvolvida 
apenas, Puerto Iguazú, sendo por isso mais utilizada a passagem pelas 
duas pontes (Ponte da Amizade e Ponte Tancredo Neves) para chegar a 
Puerto Iguazú desde Ciudad del Este82. 

81. Esta balsa tem capacidade para transportar em média 7 carros médios, além de 
pessoas a pé, bicicleta ou moto. 

82. Está projetada a construção de uma segunda ponte entre Brasil e Paraguay, mas 
nenhuma ainda entre Paraguai e Argentina na tríplice fronteira. Há, sim, especulações 
quanto à construção de uma ponte entre os dois países ao sul de Ciudad del Este, entre 
Puerto Oásis (Argentina) e Puerto Capitán Meza (Paraguai), a 200 km ao sul de Ciu-
dad del Este. (ITAPÚA, 2015). 
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Atualmente, Foz do Iguaçu ocupa uma área de 617,7 km² e possui uma 
população de 256.088 habitantes (IBGE); Ciudad del Este tem 290.912 
habitantes (DGEEC, 2015, p. 35) que se distribuem em uma área de 
104 km² e Puerto Iguazú, com 42.849 habitantes (IPEC, 2015, p. 61) 
em um espaço de 759 km². Como se pode perceber, das três cidades, 
Puerto Iguazú é a que mais contrasta das demais, por ser a menos povo-
ada e menos populosa. 

Estas breves considerações históricas a respeito da região tiveram como 
objetivo situar o leitor desprevenido sobre a história recente do lugar 
estudado, inclusive com a finalidade de contribuir para o entendimento 
dos receios, ressalvas, os entraves para a integração. Além da história do 
lugar estudado, obviamente também são importantes o contato direto 
com os entrevistados e a experiência pessoal de quatro anos de residên-
cia em Foz do Iguaçu. A seguir serão abordados alguns aportes teóricos 
atinentes à pesquisa.

BREVES CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

Para dar continuidade ao presente trabalho, é preciso apresentar alguns 
conceitos que dialogam com os temas abordados. Serão abordados neste 
espaço os conceitos de fronteira e de integração fronteiriça.

Não será apresentado ou trabalhado aqui um conceito aprofundado de 
integração, mas será feita uma aproximação condizente com o interesse 
de interação cultural, social, econômico e político. Não porque ele não 
mereça espaço nesta discussão, mas parece-me ser uma exigência para 
manter a coerência com a pesquisa realizada, pois durante a mesma não 
fora apresentado ao entrevistado um conceito de integração para que a 
sua resposta de fato mantenha o sentido mais subjetivo e autêntico pos-
sível. Foi percebido que cada entrevistado, que responde como repre-
sentante de um dos grupos sociais da região, cria o seu próprio conceito 
de integração com base na sua realidade singular, suas experiências ante-
riores, seu status, no poder aquisitivo e nos seus interesses particulares. 
Assim, o conceito de integração para um comerciante não será necessa-
riamente o mesmo que o de um entrevistado do setor de aduanas, por 
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exemplo. Tampouco será abordado o conceito de integração, conside-
rando que não foi escopo da pesquisa propor, com base nas entrevistas, 
uma teoria nova de integração, mas apenas procurar trazer mais elemen-
tos locais da fronteira trinacional para, futuramente, quiçá, contribuir 
para uma teoria integracionista criada com base na realidade local e não 
apenas uma reedição de uma proposta já existente e externa à região. 

De maneira geral, o conceito de fronteira, para os fins da nossa pesquisa, 
é contemplado pela descrição de Albuquerque (2009):

(a fronteira) “pode significar limite político e jurídico 
entre determinados territórios (nacionais, regionais, es-
taduais, municipais etc), como também uma zona impre-
cisa, uma região de hibridismo cultural, lugar de fluxos e 
misturas singulares. As fronteiras são demarcadores sim-
bólicos das identidades de distintos grupos étnicos, lin-
guísticos, religiosos etc.” (ALBUQUERQUE, 2009, p. 
20).

Em outro trabalho, o mesmo autor apresenta de modo genérico as ca-
racterísticas que parecem descrever em grande medida o objeto de pes-
quisa, mas desta vez, incorporando ao conceito de fronteira a ideia tra-
balhada de integração, pintando as fronteiras como espaços alijados das 
capitais, mas próximas a outras cidades (do mesmo ou de outro país), 
e essa condição incentivando práticas integracionistas entre as cidades.

“As fronteiras deixam de ser analisadas na perspectiva da 
geopolítica e passam a ser vistas como espaços privilegia-
dos de integração social, econômica e cultural. Elas são 
representadas como regiões periféricas dos centros de-
cisórios dos Estados nacionais e por causa do abandono, 
as populações locais desenvolvem estratégias de sobre-
vivência e mantêm fortes contatos entre si, antecipando 
práticas de integração antes da formação de mercados ou 
comunidades comuns”. (ALBUQUERQUE, 2005, p. 53).

Benedict Anderson (2008), ao propor um conceito de nação como sendo 
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algo imaginado, termina também por explicar, a meu ver, parte da dife-
rença de opiniões entre “alguém da fronteira” e “alguém da capital” que é 
observado reiteradamente nos discursos dos entrevistados das três cida-
des estudadas. Abstrai-se do clássico aporte de Anderson que o conceito 
de nação é criado, é imaginado, não é um aspecto naturalmente existente,

(A Nação é imaginada) “porque mesmo os membros da 
mais minúscula das nações jamais conhecerão, encontra-
rão ou nem sequer ouvirão falar da maioria de seus com-
panheiros, embora todos tenham em mente a imagem 
viva da comunhão entre eles.” (ANDERSON, 2008, p. 32)

E é ai que os conceitos de Anderson e Albuquerque parecem dialogar 
pois confluem para a noção de isolamento de uma parte do grupo (na-
cional) dos demais que também podem ser diferentes, tendo suas pe-
culiaridades mas mantendo-se compulsoriamente unidos por fronteiras 
ditas comuns a todos e culturas e costumes não homogêneas entre uns e 
outros, a não ser aquelas forjadas, trabalhadas, imaginadas por uns e im-
postas a todos, o que terminou sendo requisito construído para manter 
certa harmonia e unidade numa nação.

Dadas as condições da região estudada e o até agora apresentadas, é de 
se imaginar que na região de confluência trinacional não exista uma cul-
tura homogênea, mas diversas culturas. Cada grupo nacional representa 
interesses que são em parte abstraídos em relação aos valores difundi-
dos como 'brasileiros', 'argentinos' ou 'paraguaios'. No entanto, cada um 
deles tem na sua realidade a interação com os outros, tem a sua identi-
dade específica - iguaçuense/fronteiriço trinacional; esteño/fronteiriço 
trinacional ou iguazuense/fronteiriço trinacional - do ser fronteiriço. 
Canclini chamará a identidade deste ator fronteiriço de “identidad de fu-
sión” a apresentar “signos heterogeneos de identidad” que permitem desem-
penhar funções diversas (CANCLINI, 1999, p.61), incorporando e atu-
ando momentaneamente segundo escolhas que possam convir em de-
terminado momento: ser argentino, ser misionero, iguazuense ou ser de la 
frontera y argentina ao mesmo tempo83.

83. Para o brasileiro: brasileiro; paranense; iguaçuense; fronteiriço mas brasileiro.  
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Nos capítulos a continuação será trabalhado o que foi identificado pelos 
entrevistados como sendo resistências a uma maior integração na região 
de confluência trinacional.

AS ADVERSATIVAS DA INTEGRAÇÃO

Viver na fronteira é uma experiência singular. Em uma tríplice fron-
teira, então, onde confluem três expressões nacionais, com mais razão. 
Essa peculiaridade se reflete, portanto, nas concepções e percepções a 
respeito do grau e do desejo de integração que em última análise gera 
a dualidade: desejo/receio de integração; integração como algo posi-
tivo/negativo. É a este ponto que quero chegar: abordar os “receios” 
ou os aspectos “negativos” da integração, não para, falsamente, eviden-
ciar os motivos pelos quais não deva ou não possa haver integração, mas 
para ressaltar os obstáculos que devam ser ultrapassadas para alcançar 
um eventual processo de integração mais significativo que o estabeleci-
do atualmente. Isso porque um processo de integração, por mais sim-
ples que seja, deverá sempre considerar e superar os obstáculos e as re-
sistências. Os singelos aportes teóricos, a contextualização histórica e a 
apresentação das resistências de cada cidade à integração têm por fina-
lidade nada mais que elucidar ao interessado leitor o que ainda está por 
superar.

Os resultados das entrevistas que dão corpo a este artigo refletem o in-
teresse da grande maioria dos entrevistados por uma maior integração 
entre as três cidades fronteiriças, com suas ressalvas que mais adiante 
serão expostas. As respostas trouxeram à tona a ideia de que (1) a inte-
gração na maior parte das vezes era comercial; significava a (2) intera-
ção das pessoas das três cidades no seu cotidiano; e a (3) aproximação 
cultural fronteiriça como evidência de uma integração. A existência de 
uma integração comercial é percebida pela maioria dos entrevistados e 
é a resposta que mais naturalmente é dada, apesar de poucos entrarem 
nos detalhes da mesma, apenas indicando a sua existência – o que é des-

Para o paraguaio: paraguaio; paranaense ou altoparanaense; esteño; fronterizo pero pa-
raguayo.  
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tacado na fala dos brasileiros e paraguaios.

Quanto à interação entre os cidadãos das três cidades pareceu que quan-
to maior a proximidade cotidiana (profissional – trabalhar no outro lado 
da fronteira -; afetiva – amizades ou constituição de família por pessoas 
de nacionalidades diferentes – ; ou outras possibilidades) o maior en-
tusiasmo era carregado para com a ideia de integração. E por último, a 
constatação das proximidades culturais existentes entre as três cidades 
fronteiriças, visualizando nesse aspecto um traço identitário que natu-
ralmente tenderia à aproximação.

Constatou-se também que o respeito à cultura, história e idiomas das 
cidades vizinhas terá de ser intensificado e aprofundado com o passar 
do tempo, caso se objetive a integração da região. Conhecer a história, 
a cultura e os idiomas das cidades de fronteira passam a constituir um 
programa da integração. Isso porque, apesar da boa vontade e do inte-
resse dos entrevistados, mantêm-se anos seus subconscientes resquícios 
de rivalidades e estranhamentos irracionais.

Essas posturas seriam justificadas pelos desdobramentos da Guerra da 
Tríplice Aliança; pelos sistemas nacionais de educação (que não leva-
riam em conta as especificidades regionais); pelo processo de ocupação 
e colonização84 das cidades capitaneado por militares sob um princípio 
securitizador - objetivando defender a região como sendo o extremo 
territorial de cada um dos países. A Grande Guerra, o princípio securi-
tizador do processo de colonização, as divergências linguísticas e edu-
cacionais (uniformemente impostas em cada país), assim como as dife-
rentes legislações expressam interesses nacionais que se impõe sobre a 
realidade regional específica, atuando como um entrave ao diferente, à 
tolerância, e em última medida à integração. 

A percepção da integração dos cidadãos da fronteira trinacional é, ape-
sar de desejada, marcada por adversidades e receios quanto a uma inte-
gração mais profunda, quanto à manutenção da soberania dos seus pa-
íses, quanto à migração de cidadãos vizinhos motivada pelas vantagens 

84. Postura segundo a qual não considera o indígena como legítimo “dono” ou “colo-
no” nessa e dessa região. 
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que possam adquirir no outro lado da fronteira (econômicas – brasilei-
ros e brasiguaios para Paraguay; educação e saúde – paraguaios para Bra-
sil e Argentina) o que acarretaria, segundo os entrevistados, a precariza-
ção da qualidade de acesso aos serviços públicos básicos e à maior con-
corrência comercial e laboral, além do receio dos cidadãos da cidade de 
destino quanto à possibilidade de que  sua cidade perca parte da “cultura 
nacional” com a qual foram educados e à qual também sentem pertencer.

O trabalho objetiva sintetizar informações e construir uma ideia apro-
ximada das percepções de cada grupo entrevistado, não respondendo, 
entretanto, por todos da mesma categoria, mas pela maioria dos entre-
vistados. O exposto nos parágrafos anteriores serve de base para uma 
análise mais detalhada das percepções dos entrevistados. Podemos pas-
sar agora a uma análise por cidades que serão expostas nos três próxi-
mos capítulos.

ESTEÑOS85: “QUEREMOS INTEGRARNOS, PERO…”

Inicio abordando as percepções paraguaias porque são as que mais cha-
maram a atenção durante as entrevistas realizadas e, também, porque 
foram as que mais contribuíram para a decisão sobre a abordagem ado-
tada no presente artigo. É o grupo que mais denunciou a existência de 
resistências à integração, e algumas destas inclusive se encontram tam-
bém nos discursos dos demais dois grupos. 

A dívida da Guerra do Paraguai é uma reivindicação quase permanente 
na fala dos entrevistados paraguaios quanto às supostas injustiças e mas-
sacres realizados durante e após a Guerra tanto pelo Brasil como pela 
Argentina sobre o Estado paraguaio, que à época teria um destacado de-
senvolvimento social e econômico – diversificado e independente das 
potências econômicas dominantes – na região. (SOUCHAUD, 2002, p. 
66).

A Guerra, na interpretação dos paraguaios, teria sido uma injusta, pois 
defendia os interesses de Estados externos à região (Inglaterra) que dis-

85. Esteño(a), gentilicio de quem nasce em Ciudad del Este.



192

punham de grande influência econômica e política sobre o Brasil e a Ar-
gentina, ao mesmo tempo que se fechava a possibilidade de navegação 
de embarcações paraguaias pelos rios da prata (seu único acesso ao oce-
ano), limitando, assim, a navegabilidade e o comércio. Por outro lado, 
sob a luz de diversos historiadores contemporâneos, não há consenso 
sobre as causas da Guerra do Paraguai. Não se pretende, no entanto, 
aprofundar neste espaço um debate no qual historiadores especializa-
dos no tema não lograram alcançar um consenso, mas sim, apresentar as 
motivações paraguaias para reclamar a “dívida da guerra”.  

 As consequências nefastas dos acontecimentos da Guerra são sintetiza-
das por Figueiredo da seguinte maneira:

“O ano de 1870 delimita o momento mais dramático da 
história paraguaia: milhares de paraguaios haviam desa-
parecido nos campos de batalha, a incipiente indústria 
e a agricultura estavam destruídas, e o país estava total-
mente em ruínas. Após essa guerra, o Paraguai, como 
nação vencida e arrasada, passou a ser dependente de 
seus vencedores, em especial do Brasil e da Argentina, 
que impuseram profundas mudanças nas relações sociais 
e produtivas do país. Assim, implantou-se uma estrutura 
oligárquica liberal apoiada nas grandes propriedades, no 
capital estrangeiro e nas precárias relações de trabalho”. 
(FIGUEIREDO, 2008, p.36).

Sobre os resultados da Guerra os entrevistados entendem que tanto o 
Brasil como a Argentina (em menor proporção) são considerados res-
ponsáveis, em parte, pelo estado atual de inferioridade econômica e 
precariedade das condições de vida no Paraguai, diante do que é co-
brado o reconhecimento e a reparação das consequências geradas pela 
Guerra. A integração, assim, só poderia se dar após uma mea-culpa, prin-
cipalmente brasileira.

“Si sabemos que hay diferencias históricas entre algunos 
sectores de la población por los antecedentes de la Guer-
ra de la Triple Alianza en la cual hasta hoy en día eso está 
muy marcado en la población paraguaya tanto en el Bra-
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sil como en Argentina en la cual si podemos decir que 
si hay resistencias por los hechos históricos que esos pa-
íses protagonizaron contra Paraguay en aquella Guerra 
Grande de la Triple Alianza”. (Angel Ibarra., Ciudad del 
Este, entrevista realizada em 17.07.2014).

“la Guerra de la Triple Alianza fue devastador y nefasto 
para Paraguay. Nosotros no tenemos rencor de ningu-
na manera contra el Brasil, contra la Argentina o contra 
Uruguay pero si reclamamos allá en el fondo una mayor 
atención y reclamamos que el hermano que ayer tal vez 
que se creyó el más grande por haber lesionado al más 
pequeño, o sea que el hermano mayor haga una mea cul-
pa y que ayude al más pequeño a salir adelante”. (Juán 
Leonardo Rodas, Ciudad del Este, entrevista realizada 
em:24.07.2014).

A dívida da Guerra, identificada como causa das grandes assimetrias en-
tre os três países, poderia ser sanada, segundo os solicitantes, se o “ir-
mão maior” passasse a se preocupar com o “irmão menor” e com ele 
desenvolver trabalhos em conjunto, parcerias, liberalização do acesso a 
serviços básicos públicos e gratuitos no outro país, objetivando que fu-
turamente se reflitam em índices mais equitativos de desenvolvimento, 
crescimento, qualidade de vida dos cidadãos paraguaios e igualdade no 
poder de decisão, respeito, sem submissão frente ao Brasil ou Argentina. 

“para mí la integración (…) (es) transmitir, en caso de un 
país rico, transmitir conocimientos, ayuda profesional, 
gratuidad en algunos casos como le dije de salud, para 
mí eso sería la integración”. (Gumersindo Torres Medi-
na, Ciudad del Este, entrevista realizada em 17.7.14).

“un vecino (Brasil) multimillonario, empresario, em-
prendedor, progresista, un vecino exitoso debe preocu-
parse de sus vecinos para que ellos también tengan de al-
guna otra forma una oportunidad de crecimiento”. (Juán 
Leonardo Rodas, Ciudad del Este, entrevista realizada 
em 24.07.2014).
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“que no sea otra forma disimulada de, no quiero decir 
esta palabra, pero de sometimiento, o sea que el menor 
no sea sometido por el mayor, sino que el mayor vea las 
debilidades que tiene el menor y que su fortaleza pueda 
hacer crecer al menor.” (Juán Leonardo Rodas, Ciudad 
del Este, entrevista realizada em 24.07.2014).

“Bueno, entonces cuando se deciden las cosas, lo deciden 
los grandes (...) Brasil, Argentina (…) (y) vos tenés que 
aplaudir y eso está mal.” (Juán Leonardo Rodas, Ciudad 
del Este, entrevista realizada em 24.07.2014).

“por más pequeñito que sea, por más que sea una isla, 
un país... el grande tiene que respetarle y tiene que (...) 
procurar que el otro también prospere, no queremos re-
galo (...), queremos oportunidad y queremos sumamen-
te respeto” (Juán Leonardo Rodas, Ciudad del Este, en-
trevista realizada em 24.07.2014).

Quanto às atividades diárias em Ciudad del Este, estranha, por outro 
lado, o fato de parte dos entrevistados criticarem a presença de brasilei-
ros como empregados no comércio da zona franca de Ciudad del Este, 
pois estes competiriam com os paraguaios em condição de vantagem e 
preferência por parte do empregador – diante do que haveria um sen-
timento de impotência –, assim como seria um incômodo o desloca-
mento pendular diário destes funcionários que residem no Brasil e tra-
balham no Paraguai,

“No estoy en contra de los brasileros que trabajan acá ni 
nada pero que un primer punto el trato sea igualitario, 
que sea de verdad por capacidad y no porque sea bra-
silero tiene que ganar más y el paraguayo no, ese es un 
punto que... y así como nosotros les damos ese espacio 
ellos también den, porque es muy raro o es muy difícil 
encontrar compatriotas trabajando a nivel que trabajan 
los brasileros acá. Eso por ejemplo, para mí eso es... a 
veces digo que se vayan todos y que esa mano de obra 
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que se usa por ellos que se aproveche y que también no-
sotros hagamos los méritos para merecer ese cargo o ese 
salario, no que tengamos esa mentalidad de que el bra-
silero siempre se le va poner ahí y nosotros no vamos a 
poder. (Emilia Montiel, Ciudad del Este, entrevista rea-
lizada em 24.07.14).

“el noventa por ciento [dos brasileiros que trabalham em 
Ciudad del Este voltam a Foz do Iguaçu após o trabalho]. 
Vos les ves, a la mañana les ves viniendo tranquilamente 
y después a eso de las tres y media o cuatro se van tran-
quilamente a su país”. (Emilia Montiel, Ciudad del Este, 
entrevista realizada em 24.07.14).

“Cada quién viene aquí, hace su trabajo, termina todo y 
cada quién vuelve a su país, a su casa sin que exista una 
integración social o cultural entre los habitantes de esta 
triple frontera”. (Angel Ibarra., Ciudad del Este, entre-
vista realizada em 17.07.2014).

No entanto, a postura é diferente em relação a quem investe economica-
mente em Ciudad del Este, os empresários e donos de lojas.

“Tampoco no hay que tampoco bajarle siempre la caña 
a los brasileiros, hay personas que por lo menos se in-
teresan, o que viven allá pero que invierten acá”. (Emi-
lia Montiel, Ciudad del Este, entrevista realizada em 
24.07.14)

Investimentos de empresas e empresários brasileiros em Ciudad del 
Este, assim como a vinda de um maior número de turistas interessa-
dos em compras é defendido e se mostrou, como já dito anteriormente, 
como uma das principais (se não a principal) interpretações sobre o que 
se deseja de uma integração. Assim, para os entrevistados paraguaios, 
uma “integração comercial” se visualizaria na vinda de brasileiros para 
investir ou comprar em Ciudad del Este (como acontece atualmente).
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“Existe una integración, una espécie de relación y de-
pendencia laboral y comercial entre Argentina, Brasil y 
Paraguay netamente comercial, cultural se podría de-
cir que la cuestión 'idiomática' pero no existe una inte-
gración en cuanto a la población paraguaya, argentina y 
brasileña, una integración más social, sino más bien en 
el ámbito económico y comercial debido a la actividad 
principal de nuestra ciudad, Ciudad del Este, que es el 
comercio y de la cual viven mucha gente, paraguayos, 
brasileños y también argentinos. Básicamente seria esa 
la integración la que existe entre la población fronteriza 
acá”. (Angel Ibarra., Ciudad del Este, entrevista realiza-
da em 17.07.2014).

Como o comércio tem um peso considerável na vida de Ciudad del 
Este, a notícia da redução da Cota de Isensão Terrestre para US$ 150 
(cento e cinquenta dólares) despertou os receios quanto ao futuro de 
Ciudad del Este86 87. A integração que se imagina não poderia desviar do 
seu caráter comercial comercial.

“no solo el territorio, o que esa decisión afecte, por más 
que la decisión sea al lado de ustedes, nos afecta a no-
sotros directamente. Hablemos de comércio, la Receita 
Federal va hacer, va bajar la cota, que ocurrió hace poco, 
a nosotros nos afecta, directamente, entonces ahí cree-

86. Atualmente Ciudad del Este já está em forte recessão a causa da desvalorização do 
Real frente ao Dólar. Como o Real é a moeda de quem compra, o turista brasileiro 
perdeu poder de compra, enquanto que, concomitantemente, os produtos comprados 
da China, Tai�an, Coreia e Estados Unidos, pelos comerciantes, são adquiridos e re-
vendidos em Dólar.. 

87. A Cota de Isenção Terrestre é o valor, em dólares, que pode ingressar ao país na 
forma de bens adquiridos. Ciudad del Este é uma Zona Franca comercial cuja maior 
economia gira em torno da venda de produtos, mediante comércio de reexportação, 
a brasileiros (na sua maioria) e argentinos. No entanto, a Cota de Isenção Terrestre vi-
gente de 300 Dólares americanos para cada pessoa passará a ser de apenas 150 dólares. 
A nova Cota, que iria entrar em vigor em julho de 2015, foi postergada para julho de 
2016, gerando receios por parte de quem depende desse comércio quanto ao seu fu-
turo e ao futuro da cidade que depende da mesma. 
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mos, pero no es así, que se está pisoteando nuestra sobe-
ranía”. (Faryda Ramona Vera Castillo, Ciudad del Este, 
entrevista realizada em 20.08.14).

“lo que existe entre Iguazú, Ciudad del Este y Foz do 
Iguaçu son intercambios comerciales, entonces se debe-
ría de facilitar eso y dentro de la integración tendría que 
ser una preocupación ese tema”. (Juán Leonardo Rodas, 
Ciudad del Este, entrevista realizada em 24.07.2014)

“básicamente aquí en Ciudad del Este esa integración 
más bien ronda a la parte comercial. Con eso no quiero 
decir tampoco que no se tenga contacto en otros ámbi-
tos, pero más bien es en el lado comercial” (Gumersin-
do Torres Medina, Ciudad del Este, entrevista realizada 
em 17.7.14).

“somos eminentemente comerciales, entonces cuando 
toca un poco lo que es lo comercial ya creo que el para-
guayo es más reacio a la integración”. (Emilia Montiel, 
Ciudad del Este, entrevista realizada em 24.07.14).

Desse modo, ao tratar da arrecadação de impostos e da aplicação da cota 
limite, a Receita Federal do Brasil passa a ser vista como um entrave à 
integração, pois limita o valor total gasto em compras para os turistas 
que vão a Ciudad del Este, limitando também os lucros dos comercian-
tes esteños.

Quando perguntados sobre o que fariam, caso tivessem a possibilidade ou 
o poder de mudar a realidade da fronteira em favor da integração, muitas 
respostas giravam em torno de um grande desconhecimento da realidade 
das cidades e o sentimento de impotência, pois a integração se daria, se-
gundo muitos, mediante um processo que “vem de cima”. Primeiro deve-
ria haver acordos políticos para que logo os cidadãos possam atuar confor-
me o estipulado nesses acordos. A responsabilidade sobre a existência de 
uma maior integração, portanto, recai sobre as decisões “entre políticos”.
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(para integrar) “hay una dependencia, principalmente de 
la población paraguaya que lo que le marca son sus go-
bernantes o sus líderes. No parte de la propria población 
esa iniciativa.” (Angel Ibarra., Ciudad del Este, entrevista 
realizada em 17.07.2014).

Não passou desapercebida tampouco a presença dos brasiguaios - não 
residentes em Ciudad del Este -, que são usados como exemplo de uma 
integração cultural que funcionou, para alguns, enquanto que para ou-
tros, não. A disputa pela posse das terras e um ressentimento por ex-
tensões consideráveis delas estarem em mãos de estrangeiros propiciou, 
nesses espaços, a existência de expressões desrespeitosas que formam 
parte do linguajar cotidiano destes dois grupos, como “Xirú” - referin-
do-se ao paraguaio - e “rapai” - referindo-se ao brasileiro.

“se da una tensión porque la mayoría de estos colonos 
[brasileiros ou brasiguaios] que vienen a Paraguay a ga-
nar, digamos, su día a día, ellos no buscan integrarse a 
Paraguay, ellos mantienen su cultura, su idioma, son muy 
pocas las excepciones de ese sector que busca formar 
parte de la sociedad paraguaya” (Angel Ibarra., Ciudad 
del Este, entrevista realizada em 17.07.2014).

“Hay pobladores colonos de Brasil que despectivamen-
te le llaman “Xirú” al paraguayo, no de un modo amiga-
ble sino ya con una connotación despectiva hacia el pa-
raguayo en sí. Y son conceptos que cierto sector mane-
ja, no podemos generalizar pero podemos hablar de que 
el sector agropecuario, los colonos que se dedican a la 
plantación de soja y todo ese sector si tiene un concepto 
de menospreciarle al paraguayo.” (Angel Ibarra., Ciudad 
del Este, entrevista realizada em 17.07.2014).

“Existe el conflicto de Santa Lucía (…) y ahora estuvie-
ron siendo desalojados ciento ochenta inmigrantes bra-
sileños, quedándose sin tierra, que hubieron ocupado 
veinticinco a treinta años esos lugares. Volver al país de 
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origen, volver al Brasil, yo creo que habrá quedado como 
una espécie negativa, algo negativo de integración entre 
Paraguay y Brasil porque fueron colonias brasileñas que 
estuvieron y que ahora, en la semana pasada, fue inaugu-
rada la colonia paraguaya porque los brasileros ya casi no 
están en esa región.” (Gloria Carolina Ramírez, Ciudad 
del Este, entrevista realizada em 19.08.2014).

As consequências da Guerra e a presença brasileira disputando espaços 
no Paraguai, portanto, são vistas como experiências marcantes que hoje 
geram receios sobre as possibilidades de integração, a não ser que ela 
seja uma integração comercial urbana, geradora de empregos e renda 
para os trabalhadores paraguaios.

Apesar do que fora apresentado nos últimos parágrafos, diz-se que a re-
lação entre paraguaios e brasileiros continua sendo bastante próxima, 
carregada de maior afinidade (apesar de praticarem idiomas diferentes) 
enquanto que a relação dos paraguaios com os argentinos se caracteriza 
por um maior distanciamento (ou isolamento) afetivo quando compara-
do ao que existe com o brasileiro.

“Existe más hermandad con los brasileños, un acercamiento más con los 
brasileños, parece que existe más amor, más química con los brasileños 
que con los argentinos, tal vez por el carácter o por el comportamien-
to argentino, ellos son más reacios, más duros, menos flexibles que los 
brasileños”. (Gloria Carolina Ramírez, Ciudad del Este, entrevista rea-
lizada em 19.08.2014).

A este último assunto será dado continuação nos próximos itens.

IGUAÇUENSES88: 
“QUEREMOS INTEGRARNOS, MAS…”

O primeiro parágrafo deste item será destinado a tema que parece ser 
o principal motivo de descontentamento dos iguaçuenses quanto à pos-

88. Gentilício de quem nasce em Foz do Iguaçu.
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sibilidade de integração: paraguaios e brasiguaios utilizando serviços de 
saúde pública no Brasil.

Dadas as precárias condições dos sistemas de saúde no Paraguai, a pouca 
oferta de assistência gratuita para tratamentos mais estendidos, esteños 
e brasiguaios, por necessidade, se vêem obrigados a recorrer aos servi-
ços de saúde do Brasil, ação que é mal vista pelos iguaçuenses. Uma res-
posta dada (extraoficialmente) a esta situação é a criação de vários en-
traves ao acesso ao atendimento médico – que se supõe ser de acesso 
universal nesta e nas demais cidades de fronteira – exigindo, por exem-
plo, comprovantes de residência no Brasil, cartão SUS e documento de 
identidade (brasileiro)89.

“A presença dessas pessoas de outras nacionalidades aqui 
é significativa, principalmente, pessoas vindas do Para-
guai. Nós temos aqui um grande número de pessoas que 
são aqui atendidas diariamente, seja nos ambulatórios, 
seja no ambiente hospitalar que são de nacionalidade pa-
raguaia e nós temos muitos brasileiros que vivem no Pa-
raguai e que também utilizam os serviços daqui como re-
ferência (…) isso de certa maneira causa uma oneração 
significativa nos custos da estrutura do serviço (…) prin-
cipalmente essa ida e vinda do Paraguai.” (Geraldo Biese-
ck, Foz do Iguaçu, entrevista realizada em 25.03.2015).

O motivo para o desagrado por parte de alguns cidadãos para o aten-
dimento aos estrangeiros se basearia no fato de que os ingressos para o 
funcionamento e a manutenção do sistema de saúde público de Foz do 
Iguaçu ser proporcional ao número de cidadãos iguaçuences, sendo as-
sim, computam-se paraguaios e brasiguaios nessa soma, do que resulta 
que há mais pessoas usufruindo do sistema de saúde que o número esti-

89. Ter nacionalidade brasileira mas ter nascido no exterior não lhe confere ao interes-
sado o reconhecimento como nacional brasileiro, é tratado como estrangeiro. Alguém 
nascido no Paraguai, apesar de ter adquirido já a nacionalidade brasileira, para o siste-
ma de saúde de Foz do Iguaçu, continua sendo, senão um 'paraguaio', um 'brasiguaio'. 
Qualquer das duas condições não lhe possibilitam o acesso ao cartão SUS ou atendi-
mento médico, a não ser em situações de risco de vida ou condições de emergência. 
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pulado pelo governo federal para o repasse de verbas para o setor – pro-
blema também compartilhado pelas outras cidades de fronteira brasilei-
ras. O que é considerado pelos entrevistados como problema se limita 
aparentemente ao aspecto econômico, do qual se depende para arcar 
com os custos de manutenção do sistema de saúde, e sem os quais, con-
sequentemente, ocorre a precarização do acesso dos iguaçuenses às ins-
tituições de saúde. 

“E como o sistema brasileiro é universal, é um sistema 
totalmente desprovido de regras praticamente para sua 
utilização nós acabamos nos adaptando, absorvendo, tra-
zendo ao nosso serviço a população de lá, coisa que não 
se apresenta com reciprocidade nos serviços tanto da Ar-
gentina, quanto do Paraguai. Até porque não estão tão 
estruturados quantos os nossos”. (Geraldo Bieseck, Foz 
do Iguaçu, entrevista realizada em 25.03.2015).

“às vezes você vai no hospital municipal você vê bastante 
paraguaio, bastante, argentino nem tanto, mas paraguaio 
você vê muito, que eu acho que é a busca dessa integra-
ção, você não faz distinção né, acho que essa frase resu-
me essa integração”. (Mariliê Bresola da Silva, Foz do 
Iguaçu, entrevista realizada em 04.02.2015).

“Então, de certa forma, o Brasil reconhece essa dívida, 
vamos chamar 'da guerra', então na linha de fronteira os 
paraguaios reconhecem esse e há uma convivência pací-
fica e tanto é que o serviço de saúde hoje, por exemplo, 
em Foz do Iguaçu, ele vive um problema muito sério 
do município porque grande parte dos atendimentos do 
SUS são principalmente de paraguaios que vem para cá”. 
(Danilo Vendruscolo, Foz do Iguaçu, entrevista realizada 
em 15.12.2014).

Representantes de entidades policiais e aduaneiras brasileiras (e argen-
tinas) compartilham a visão sobre a existência de muitas atividades ile-
gais na região, que em parte considerável das vezes tem como origem o 
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Paraguai e destino tanto o Brasil como a Argentina. As atividades ilegais 
como o contrabando, o tráfico de estupefacentes, armas e alguns outros 
crimes de menor relevância obrigaram as polícias das três cidades a esta-
belecerem reuniões periódicas a cada três meses para a troca de conhe-
cimentos e informações para combater o crime. Faz-se mister destacar 
que estas atividades são desempenhadas pelas polícias das três cidades, 
pois segundo um entrevistado “la criminalidad no tiene fronteiras” (Si-
meón Martinez, Ciudad del Este, entrevista realizada em 24.07.2014) 
e portanto é uma questão espacial, não cultural ou limitada a uma na-
cionalidade.

Continuando a exposição das percepções brasileiras sobre o que se apre-
sentariam como entraves à defesa e desejo de integração surge o que 
é considerado como moléstia para os brasileiros, qual seja a falta de 
harmonização legislativa, da qual destaca-se a aplicabilidade das leis de 
trânsito para os estrangeiros, que atualmente gozam no trânsito de certa 
imunidade sobre as multas. A crítica se completa ao expôr o que consi-
deram atitudes corruptas de funcionários públicos paraguaios, como os 
policiais, acusados de cobrar multas inexistentes a estrangeiros (que não 
conhecem a legislação do país ou da cidade). Reclama-se uma harmoni-
zação dessas legislações entre as três cidades da fronteira capaz de forne-
cer maior segurança normativa a quem circula nesse espaço.

“No Paraguai também eu fui esses dias no troncal quatro, 
distancia razoável, eu fui parado seis vezes, e nas seis ve-
zes que fui parado, mesmo não errado, com documenta-
ção em dia, eles me pediram propina. Eu acho que isso 
tem que acabar (…) isso ainda existe bastante” (Sergio 
Beltrame, Foz do Iguaçu, 02.12.2014).

“muitas vezes por desconhecimento o cidadão visita ou-
tro país e eles querem fazer as coisas certas, mas eles aca-
bam podendo ser penalizados por alguma situação, por 
ignorância, por desconhecimento, pela diferença que 
existe no tratamento, seja penal, seja de trânsito, admi-
nistrativo, em todos os países” (Ivair Luis Hoffman, Foz 
do Iguaçu,11.11.2014).
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“eu acho que ainda há um pouco de sensação de insegu-
rança dos cidadãos de um país em relação aos outros, 
porque ainda há uma diferença dentro dos sistemas jurí-
dicos, dentro dos ordenamentos jurídicos, então nós ain-
da temos muitas leis que existem em um país e não têm 
o mesmo tratamento nos outros países, isso faz com que 
haja um pouco de insegurança seja relacionado a trânsi-
to, seja relacionado a questões penais” (Ivair Luis Hoff-
man, Foz do Iguaçu,11.11.2014).

“Nós aqui, na relação com o Paraguai principalmente, é 
tipo que um jogo de vale tudo, você passa quantas pesso-
as, até aquele médico paulista [Róger Abdelmassih] que 
atravessou a ponte, não há uma identificação, há um mo-
nitoramento do fluxo de pessoas.” (Sergio Beltrame. Foz 
do Iguaçu, entrevista realizada em 2.12.2014).

Com relação a Puerto Iguazú, destaca-se a recorrente menção dos igua-
çuenses de que seriam excessivamente rígidos e demorados os controles 
migratórios argentinos90 91, o que terminaria por desestimular e desin-
centivar em medida considerável o deslocamento tanto de iguaçuenses 
quanto de esteños para aquela cidade, afetando negativamente o turismo 
gastronômico, de festas noturnas, de compras, o turismo cultural e cla-
ro, o turismo direcionado ao lado argentino das Cataratas do Iguaçu. No 
entanto, decorrido o lapso de tempo entre as entrevistas e a entrada em 
vigor do Decreto 8.636, é de se esperar que isso deixe de ser um desestí-
mulo para brasileiros, e que quiçá futuramente uma legislação semelhan-
te também considere os cidadãos paraguaios, pois esta Carteira de Trân-
sito Vicinal Fronteiriça ainda não contempla os cidadãos dessa margem.

90. Perspectiva compartilhada também pelos paraguaios. 

91. Em janeiro de 2016 entrou em vigor o Decreto 8.636 da Presidenta Dilma Rous-
seff que prevê a existência, para os cidadãos de fronteira entre Brasil e Argentina, da 
Carteira de Trânsito Vicinal Fronteiriço. Esta carteira objetiva facilitar e agilizar a cir-
culação de pessoas entre as cidades fronteiriças, contribuindo para o comércio, turis-
mo, como também significa um passo em direção a uma maior integração entre esses 
países. 
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“Eu acho que os controles migratórios eles precisam 
evoluir, muitos brasileiros, por exemplo, deixam de ir 
pra Argentina, fazer compras lá, consumir lá, ir nos bares 
e restaurantes porque as filas acabam sendo muito gran-
des, um feriadão impossível você leva duas três horas 
para ir à Argentina”. (Ivair Luis Hoffman, Foz do Igua-
çu,11.11.2014).

Espera-se, assim, que com a nova regulamentação se agilizem os trâ-
mites migratórios e os problemas acima mencionados deixem de ter o 
peso que tem de inibir o trânsito de um lado ao outro da fronteira na 
ponte Tancredo Neves. 

IGUAZUENSES92: 
“QUEREMOS INTEGRARNOS, SIN EMBARGO…”

A integração que existe na região é entendida pelos entrevistados do 
lado argentino como sendo, por um lado, fruto das necessidades co-
muns de interagir com cidades próximas, pela via do costume, e por isso 
vista como normal: 

“La integración se va dando por la misma iniciativa y 
pulso de los que viven en la frontera.” (Claudio Alvarez, 
Puerto Iguazú, entrevista realizada em 15.12.2014).

“Yo creo que sí, más que un deseo, yo creo que es más 
una costumbre, o sea es más un tema de algo normal” 
(Eduardo Acevedo, Puerto Iguazú, entrevista realizada 
em 30.09.2014).

Por outro lado, apesar do reconhecimento da existência de uma integra-
ção tênue, esta não é objeto de propulsão ou rejeição. Assim, na maioria 
dos discursos, haveria uma leve integração, mas esta não é alvo das aten-
ções dos cidadãos comuns da fronteira: 

92. Gentilicio de quem nasce em Puerto Iguazú. 
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“No veo elementos que no quieran, no se demuestran 
por lo menos, pero tampoco se hace para que haya inte-
gración (…) se hace lo mínimo, muy poco” (Carlos Alci-
des Carruega, Puerto Iguazú, 23.09.2014).

“me parece que está más en el lado gubernamental que 
del lado de la persona común. La persona común no tie-
ne inconvenientes de integrar sobre trabajar con una 
persona de otro país. El problema está dado, básicamen-
te, porque las leyes son bastante duras y bastante exigen-
tes en cada uno de los lugares como para que uno pueda 
hacer eso.” (Juan Olmedo, Puerto Iguazú, entrevista rea-
lizada em 13.11.2014).

O que é lembrado como o que poderia ser o mais próximo a uma resis-
tência ou um entrave à integração são a demora e a burocracia existente 
para fazer os trâmites migratórios obrigatórios para ingressar ou sair da 
Argentina93 94, condição que é atribuída tanto às origens do Mercosul, à 
condição de fronteira nacional – rigor comum na maioria das fronteiras 
argentinas -, e à sua conformação em dois postos de controles migrató-
rios e de aduanas: 

“tiene que esperar dos (2) horas para que se puedan ha-
cer los trámites eso ya es una traba, es un impedimen-
to para la integración”. (Juan Olmedo, Puerto Iguazú, 
13.11.2014).

“Yo creo que lo primero que hay que hacer es, al poner-
se en acuerdo, es tratar de que el tránsito (...) en la re-
gión sea un poco más fluido, sin despegar de la seguri-
dad, pero tiene que ser un poco más fluido, más rápido”. 
(Juan Olmedo, Puerto Iguazú, 13.11.2014).

93. Conforme mencionado anteriormente, a Carteira de Trânsito Vicinal Fronteiriço 
propõe agilizar o trânsito de brasileiros e argentinos residentes na região de fronteira.

94. Reclamo compartilhado pelos paraguaios e brasileiros. 
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“Si, sería algo para cambiar [a condição demorada dos 
trâmites migratórios]. Es muy tedioso porque tanto para 
Brasil, Paraguay y Argentina es lo mismo. Ahí en la fron-
tera están muy cerrados”  (Nelly Fantil, Puerto Iguazú, 
entrevista realizada em 26.03.2015).

“nosotros somos amigos de abrir la frontera y bueno, 
la política federal, muchas veces, (...) impiden y van 
en contramano de lo que desean las fronteras, nosotros 
creemos que no se debería hacer ningún trámite para 
ir a las cataratas, sin embargo hay ese trámite. Cuestio-
nes que son de práctica y que podrían ser resueltas, por-
que nosotros vivimos acá y sabemos que no hay riesgo” 
(Claudio Álvares, Puerto Iguazú, entrevista realizada em 
15.12.2015).

Nos momentos posteriores à construção da ponte internacional Tancre-
do Neves, que separa Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú, objetivava-se a 
instalação de uma aduana única para as duas fronteiras, que por comum 
acordo haveria de ficar na margem brasileira. No entanto, devido às di-
ficuldades legais, sobretudo à falta de confluência legislativa para con-
templar as especificidades dos funcionários argentinos, os planos de um 
centro de controle aduaneiro único se desfizeram e por isso se manteve 
a tradicional conformação de controle fronteiriço, em dois centros de 
controle, um de cada lado da fronteira.

“se trabajó bastante bien, se había abandonado bastan-
te el lado argentino acá, se trabajaba bastante de aquel 
lado, era un solo control, estábamos brasileros y argenti-
nos, todos juntos pero había un problemita en la que no 
llegamos a, no se llegó a hacer congregar todas las legis-
laciones necesarias para que se garantizase la presencia 
extranjera y (...) ante cualquier cosa que nos sucedían”95 
(Eduardo Acevedo, Puerto Iguazú, entrevista realizada 
em 30.09.2014).

95. Como Santo Tomé (Argentina) – São Borja (Brasil) ou como Posadas (Argentina) 
– Encarnación (Paraguay).
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No discurso dos iguazuenses entrevistados encontramos queixas sobre 
uma forma de atuar dos brasileiros, já mencionada no item sobre as 
percepções dos paraguaios: os brasileiros não se esforçariam em falar o 
idioma local (espanhol) quando se encontram interagindo com pessoas 
em Puerto Iguazú (e Ciudad del Este), o que é descrito como um “não 
esforço”, podendo ser entendido pelo interlocutor como arrogância.

 “se aferran mucho a lo que es su país, son mucho más 
nacionalistas los brasileros. (…) Los brasileros, cuando 
uno va a Brasil nadie te habla español, en cambio, cuan-
do los brasileros vienen a Argentina, el argentino trata 
como puede de hablar portugués para que el brasilero 
entienda”. (Lucio Rojas, Puerto Iguazú, entrevista reali-
zada em 05.10.2014).

“he ido varias oportunidades (...) a Brasil y (...) nadie te 
habla español.” (Lucio Rojas, Puerto Iguazú, entrevista 
realizada em 05.10.2014).

Outra semelhança encontrada no discurso dos argentinos com o dos pa-
raguaios é a retomada da Guerra da Tríplice Aliança para explicar as con-
dições do presente. A Guerra e as consequências da guerra teriam ge-
rado rivalidades, cujos resquícios hoje ainda seriam perceptíveis, com-
pondo parte do subconsciente dos cidadãos dos três países, mantidos e 
perpetuados sob falsas rivalidades pelas capitais dos três países. E é nesta 
afirmação que aparece a distinção entre o ser da capital, por um lado, e 
por outro, ser um cidadão da fronteira trinacional. A percepção do ou-
tro, do estrangeiro, portanto, é diferente entre iguazuenses e bonaeren-
ses (naturais de Buenos Aires). Ser da fronteira significaria ter uma visão 
mais tolerante, mais crítica sobre as ideias formadas na capital, apesar 
de que a idiossincrasia do iguazuense, meio argentino, meio fronteiriço, 
o faria manter debates permanentes entre o interesse nacional, frontei-
riço, e o pessoal. Se as rivalidades foram gestadas pelas fronteiras, hoje 
não seria nelas onde ecoariam, mas vestígios que a capital manteria e 
não mais a fronteira.
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“la gente de Iguazú pasa a Foz o hacia Ciudad del Este to-
dos los días y la relación es diferente; ahora, si viene una 
persona de otro lugar o de otro país, de Buenos Aires, 
por ejemplo, ya ven todo con una perspectiva diferen-
te, ya no quiere ir a Brasil, o va a Brasil pero la relación 
con el brasileiro ya es diferente y más aún con el para-
guayo”. (Lucio Rojas, Puerto Iguazú, entrevista realizada 
em 05.10.2014).

“Para el porteño el brasilero es como que su enemigo, 
talvez lo mismo piense que uno de São Paulo com res-
pecto a un argentino”. (Lucio Rojas, Puerto Iguazú, en-
trevista realizada em 05.10.2014).

“estaría bueno para que los jóvenes también vayan trans-
mitiendo, por ejemplo, de que Brasil no es como la gen-
te de Buenos Aires piensa o que Argentina no es como el 
paulista cree que es”. (Lucio Rojas, Puerto Iguazú, en-
trevista realizada em 05.10.2014).

Os interesses nacionais, fronteiriços e pessoais eventualmente se con-
fundem. 

“Yo no soy fanático y de hecho nunca fui pero sé que de 
hecho el argentino, que el porteño que es muy diferente 
a lo que es ser misionero y es totalmente diferente. Para 
el porteño el brasileiro es como que su enemigo, diga-
mos, por así decirlo, talvez lo mismo piense que uno de 
São Paulo con respecto a un argentino; en cambio, cuan-
do usted junta dos personas de Foz y de Iguazú porai los 
pensamientos son diferentes, porai en el fondo tienen 
esa rivalidad, igual, no, pero en el pensamiento somos 
muy diferentes por el hecho de que estamos relaciona-
dos de manera permanente”. (Lucio Rojas, Puerto Igua-
zú, entrevista realizada em 05.10.2014).

Os paraguaios mais uma vez são os que mais sofrem algum tipo de recha-
ço nesse espaço trinacional. O resultado da guerra, as assimetrias entre 
os países e as migrações paraguaias para a Argentina contribuíram para a 
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construção da imagem de um ser paraguaio submisso frente ao argentino.

“Con el paraguayo pasa algo similar también, si bien ha-
blamos el mismo idioma, hay ciertos acontecimientos 
de la historia, (...) la Guerra de la Triple Alianza, que 
ha marcado en los paraguayos una especie de diferen-
cia importante con respecto a los hermanos argenti-
nos y también brasileros, ellos se quedaron, así, con un 
fuerte, digo yo, resentimiento en base a eso que ocur-
rió hace tanto tiempo atrás y yo creo que nos separa-
ron”. (Lucio Rojas, Puerto Iguazú, entrevista realizada 
em 05.10.2014).

Assim como o brasileiro (“rapai”) e o paraguaio (“xirú”), o argentino 
também recebeu um nome perjorativo (“curepi”), que neste caso, re-
monta à Grande Guerra:

“'curepa' que es un apodo que nos pusieron los para-
guayos en la época de la Guerra de la Triple Alianza (...) 
“curepa” significa chancho, cuero de chancho, algo así y 
tiene que ver con los uniformes que se usaban los sol-
dados de esa época y que hoy para ellos nosotros somos 
“curepi” y tienen esa, como yo digo, ese rencor muy 
adentro todavía de una guerra que nosotros no tenemos 
nada que ver”. (Lucio Rojas, Puerto Iguazú, entrevista 
realizada em 05.10.2014).

Se por um lado há a denúncia de resquícios de inimizades oriundos de tem-
pos anteriores, há o reconhecimento das falhas dos seus próprios com-
patriotas. Mais uma vez, destaque para os argentinos da capital federal:

“Ojo que también en Argentina, en ese sentido es bastan-
te, no sé si llamarlo malo pero tiene ese aire de superio-
ridad con respecto al paraguayo, se cree superior, se cree 
más inteligente, más vivo y todo el tiempo, porai, se bur-
la del paraguayo, o de como habla el paraguayo... el ar-
gentino en ese sentido es bastante jodido. A medida que 
uno se va más hacia el sur de Argentina ellos son más jo-



210

didos, sobre todo los porteños, más porque para el por-
teño es muy común que el paraguayo vaya trabajar por 
pocas monedas, son todos empleados, gente de escasos 
recursos de Paraguay que va a Argentina.”. (Lucio Ro-
jas, Puerto Iguazú, entrevista realizada em 05.10.2014).

Pela precariedade das condições dos sistemas de saúde público no Para-
guai, paraguaios vão a Puerto Iguazú, assim como acontece em Foz do 
Iguazú, à procura de atendimento médico público e gratuito. A promo-
ção da integração é visualizada apenas depois de solucionado o que é 
considerado pelos entrevistados argentinos como sendo um problema 
que se acirra quando a interação com o vizinho resulta na perda da qua-
lidade de serviços, neste caso, de saúde, que também se propõe ser de 
acesso universal. Assim, argumenta-se que: 

“(os paraguaios perdem a simpatia dos iguazuenses) por 
el hecho de que solo vienen a buscar un servicio… no 
dan”. (Noelia Benítez, Puerto Iguazú, entrevista realiza-
da em 29.09.2014).

(sobre solicitar acesso aos serviços de saúde públicos ar-
gentinos) “mucha gente porai no tiene el conocimiento 
de cuáles son sus derechos y tienen limitados cuáles son 
sus obligaciones” (Noelia Benítez, Puerto Iguazú, entre-
vista realizada em 29.09.2014).

E isso faz com que se termine intensificando ainda mais preconceitos já 
existentes, 

“Es lo verbal, más que todo, la percepción que tiene la 
persona más que todo en lo verbal, no a lo agresivo pero 
si en lo verbal que es lo que uno puede oír (…) para-
guayo de mierda o brasilero...” (Noelia Benítez, Puerto 
Iguazú, entrevista realizada em 29.09.2014).

“no solo el hecho de que lo miro desde acá y no puedo 
conocer como es la integración porque lo que yo estoy 
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conociendo es juzgando en base a lo que hoy solo miro 
acá y no me gusta eso.” (Noelia Benítez, Puerto Iguazú, 
entrevista realizada em 29.09.2014).

A existência e a percepção da existência desse tipo de discurso é trata-
da com certa trivialidade, mas muito bem se percebe que um espaço 
de disputas e tensões não é o desejado pelos que afirmam perceber tais 
discursos. Assim como o discurso é muito pessoal, ele é resultado de 
conflitos de interesse pessoal, das absorções dos padrões de valores das 
capitais dos países. A integração somente será viabilizada e visualizada 
pelos cidadãos fronteiriços quando vier para melhorar as condições de 
vida dos cidadãos das três cidades – e isso inevitavelmente deverá pas-
sar por uma reformulação do acesso à saúde e em melhoramentos das 
condições de atendimento -, pois sem considerar isso a integração não 
teria razão de ser.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vistas as percepções específicas e segmentadas dos cidadãos das três ci-
dades da fronteira trinacional, podemos ir tecendo propostas e melho-
ras que visem uma maior aproximação entre as cidades vizinhas, pois 
como na fala de um iguazuense “La integración se va dando por la mis-
ma iniciativa y pulso de los que viven en la frontera.” (Claudio Álvarez, 
Puerto Iguazú, entrevista realizada em 15.12.14) e é daqui que ela debe 
ser pensada e propulsada. Acreditar que possa surgir uma proposta in-
tegracionista a partir das capitais nacionais dos países parece ser um 
fato remoto, e se esta efetivamente surge, provavelmente não estará nos 
moldes do desejado e necessitado por estes cidadãos fronteiriços.

Vimos que a história comum dos três países (Guerra do Paraguai) tem 
ainda um papel significativo na formação de representatividades sobre 
os outros dois vizinhos. Resta, no entanto, ser crítico e recordar que ela 
foi gestada nas capitais e em momentos históricos e de interesses geo-
políticos totalmente diferentes. A dívida da guerra está tão inserida no 
imaginário dos paraguaios que imaginar uma integração sem tratar, ate-
nuar ou resolver (se é que esta pode ser resolvida) o tema parece ser 
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uma esforço em vão ou cujos frutos não venham a ter durabilidade. 

A necessidade de um sistema de saúde paraguaio mais eficiente, mais ca-
pacitado, que atenda a paraguaios e a brasiguaios é outro imperativo que 
deve ser atendido para, somente após isso, podermos pensar em inte-
grarnos. A precarização das condições mencionadas pode ou não ser res-
ponsabilidade dos seus vizinhos (dívida da guerra), mas particularmente 
creio que a mesma é uma exigência improrrogável dos paraguaios e cabe 
tanto a brasileiros e argentinos contribuir, mobilizar-se e iniciar projetos 
conjuntos de especialização para os profissionais de saúde, capacitação téc-
nica e quem sabe, financiamento para melhorar e aumentar as instalações 
e a infraestrutura, como também para garantir a manutenção necessária. 

O tempo gasto para cruzar a fronteira brasileira com a argentina, passan-
do pela Ponte Tancredo Neves, tem sido durante os últimos quinze anos 
bastante lenta, intimidando e desestimulando quem não esteja convenci-
do da necessidade de cruzar a fronteira. Espera-se que agora, com a Car-
teira de Trânsito Vecinal Fronteiriço, esta condição indesejada mingue, 
e que futuramente venha a incorporar também os cidadãos paraguaios. 

Como último grande ponto a resgatar nestas considerações, vale men-
cionar a necessidade de harmonização legislativa dos ordenamentos ju-
rídicos que horizontalizem leis de trânsito, os direitos trabalhistas, entre 
outras questões. Nenhuma das três margens fronteiriças é isenta de res-
ponsabilidades ou compromissos pelo atual estágio de integração, pois 
as aproximações ou afastamentos dos quais falamos no início deste tra-
balho somente se desempenham quando há interação entre os diversos 
atores das três cidades, desfazendo assim as resistências à integração.

A integração existe, é reconhecida pelos entrevistados e entendida como 
algo que signifique proximidade com o outro. Comércio, turismo, saú-
de, cultura, educação, transporte e segurança: todos os grupos da re-
gião almejam estabelecer maiores aproximações, pois sabem que juntos 
são mais eficientes e desempenharão melhor as suas atribuições. Cabe, 
no entanto, tentar, investir, insistir. Devemo-nos desfazer das ideias em 
que predominem as adversativas “mas”, “pero”, e “sin embargo” e apos-
tar mais no “intentemos”, “si se puede”, “trabajemos juntos”.
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Cenários De Integração: 
As Contribuições Da 
Análise Crítica Do 
Discurso

Virgínia Colares (UNICAP)96

INTRODUÇÃO

Este escrito apresenta alguns conceitos e procedimentos para análise 
crítica do discurso das entrevistas realizadas nas cidades de Foz do Igua-
çu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este, objeto de estudo da pesquisa coor-
denada por Jayme Benvenuto Lima na Universidade Federal da Integra-
ção Latinoamericana (UNILA). 

Durante o criativo “seminário-consulta da pesquisa”, nos coube discutir 
sobre o tratamento teórioco-metodológico a ser dado ao material ver-
bal leventado. Assim destacamos três questões relevantes para constituir 
um corpus para a análise. A primeira diz respeito ao processo de levanta-
mento de dados e transcrição das entrevistas. Num segundo momento 
refletimos sobre a concepção de texto na perspectiva da Análise Crítica 
do Discurso (ACD) e por fim apresentamos algumas categorias de análi-
se e as contribuições da ACD para o estudo dos Cenários de integração.

96. Professora do Centro de Ciências Jurídicas e do PPGD da Universidade Católi-
ca de Pernambuco (UNICAP). É líder do Grupo de Pesquisa Linguagem e Direito 
(CNPq), desenvolvendo investigações na área da Análise Crítica do Discurso Jurídi-
co e Hermenêutica Endoprocessual. Atualmente está como presidente da Associação 
de Linguagem & Direito – ALIDI. virginia.colares@gmail.com Lattes: http://lattes.
cnpq.br/7462069887119361
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A TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS

Para as descrições de línguas ou fenômenos específicos da estrutura 
linguística adota-se a transcrição fonética ou fonológica com o Alfabe-
to Fonético Internacional (I.P.A.). Já para as propostas cujo objetivo 
é compreender antrologociamente os fenômenos sociais, como nes-
ta pesquisa, usa-se modelos próprios, próximos à ortografia oficial e 
com sinais gráficos específicos para assinalar as descontinuidades dis-
cursivas – elementos verbais ou supra-segmentais característicos da 
oralidade como elevação de voz etc. O modelo construído pelo Pro-
jeto de Estudo da Norma Urbana Culta (NURC), sistematizado por 
Dino Preti (1999) vem sendo usado para as várias abordagens do di-
curso no Brasil. 

Transcrecer é transformar o material auditivo e visual em dados grafi-
camente representados, tarefa complexa que envolve decisões teóricas 
e metodológicas. A transcrição “bruta” – a primeira fixação por escrito 
dos dados orais – como feita pela equipe da UNILA – pode incorporar 
ao material verbal todas as anotações de elementos contextuais do ce-
nário enunciativo, elementos gestuais, expressões fsionômicas etc. fei-
tas no diário de campo. Essas anotações, entretanto, devem ser feitas no 
mesmo dia, pois uma defasagem de tempo pode invalidar o diário de 
campo, já que falhas de memória inviabilizariam o encaixe de elementos 
adicionais aos dados verbais. 

A participação do observador e a sua influência sobre o que é obser-
vado é inevitável. Por isso mesmo, segundo WELKE (1986), as trans-
crições são semi-interpretativas e a tendência do transcritor em se 
fundamentar na sua própria intuição é natural. Toda transcrição é uma 
construção pessoal do transcritor para representar um texto oral. Para 
maior segurança da correspondência entre a transcrição e os dados co-
letados, recomenda-se o critério de submeter o texto a outros pesqui-
sadores. Os analistas do discurso têm dedicado parcelas de seus tra-
balhos, ou mesmo textos inteiros, à elaboração de técnicas de trans-
crição.
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ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO

A Análise Crítica do Discurso (ACD) aponta formas de olhar a lingua-
gem em suas interfaces e confluências com as demais ciências humanas 
e sociais .

O campo de atuação da ACD centra-se na análise da reprodução e legi-
timação do poder, da manipulação do consentimento, do papel da polí-
tica, da produção discursiva, da relação de dominação entre grupos, dos 
desequilíbrios na comunicação, nas várias instâncias sociais. Um dos ob-
jetivos da ACD é analisar e revelar o papel do discurso na (re)produção 
da dominação, entendida como o exercício do poder social por elites, 
instituições ou grupos, que resulta em desigualdade social, onde estão 
incluídas a desigualdade política, a desigualdade cultural e a que deriva 
da diferenciação e discriminação de classe, de sexo e de características 
étnicas (PEDRO, 1998). Ou seja, a ACD almeja investigar criticamente 
como a desigualdade social é expressa, sinalizada, constituída, legitima-
da, e assim por diante, através do uso da linguagem. Assim:

A concepção tridimensional do discurso /.../ é uma 
tentativa de reunir três tradições analíticas, cada uma das 
quais é indispensável na análise de discurso. Essas são a 
tradição de análise textual e lingüística detalhada na Lin-
güística, a tradição macrossociológica de análise da prá-
tica social em relação às estruturas sociais e a tradição in-
terpretativa ou microssociológica de considerar a prática 
social como alguma coisa que as pessoas produzem ativa-
mente e entendem com base em procedimentos de sen-
so comum partilhados. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 100)

O autor propõe o gráfico a seguir para visulização desta aboirdagem: FI-

GURA 0197

97. FAIRCLOUGH, Norman.  FAIRCLOUGH, Norman.  Discurso e mudança social.  Brasília: Ed. UNB, 
2001.p. 101
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Nessa perspectiva, a ACD realiza a análise do texto, a análise das práti-
cas discursivas e a análise da prática social. Sendo a superfície textual o 
ponto de partida. Pois, os textos (orais ou escritos) que produzimos e/ 
ou consumimos no nosso dia a dia refletem os valores e crenças da so-
ciedade em que vivemos e, portanto, influenciam nossa visão de mundo 
e a forma como interagimos socialmente.

A Análise Crítica do Discurso conceitua o sujeito não como um agente 
processual com graus relativos de autonomia, mas como sujeito cons-
truído por e construindo os processos discursivos a partir da sua natu-
reza de ator ideológico, na instância social onde atua. A ACD está inte-
ressada nesses dois aspectos, no discurso como instrumento de poder e 
controle, assim como no discurso como instrumento de construção so-
cial da realidade.

A Análise Crítica do Discurso (ACD) tem como fulcro a abordagem das 
relações (internas e recíprocas) entre linguagem e sociedade. Os textos 
produzidos socialmente em eventos autênticos são resultantes da estru-
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turação social da linguagem que os consome e os faz circular. Por outro 
lado, esses mesmos textos são também potencialmente transformadores 
dessa estruturação social da linguagem, assim como os eventos sociais 
são tanto resultado quanto substrato dessas estruturas sociais. 

No caso deste estudo acerca dos cenários de integração, conhecer os 
modos como os textos produzidos socialmente em eventos autênticos são 
resultantes da estruturação social poderá contribuir para a construção 
de políticas públicas. Pois um texto é uma voz que dialoga com outros 
textos. As relações inter(trans) textuais funcionam como eco de vozes 
de seu tempo, da história de um grupo social, de seus valores, crenças, 
preconceitos, medos e esperanças.

Afirma Julia Kristeva (1969, p.146). “(..) tout texte est absorption et trans-
formation d’un autre texte. A la place de la notion d’intersubjectivité s’installe 
celle d’intertextualité (...)”. O termo intertextualidade, proposto pela au-
tora, derivado do latim “intertexto” evoca o dialogismo bakhtiniano. 
Bakhtin assinala que cada discurso se construí sobre e em diálogo com 
outros discursos, passados ou futuros, reais ou imaginários, de outros 
locutores, sendo a polifonia constitutiva de qualquer enunciação. A in-
tertextualidade, confirmada na literatura pelos temas retomados, eter-
nizando e dando nova feição aos mitos e às emoções humanas, comprova 
que os textos se completam e se inter-relacionam.

Norman Fairclough (2001, p. 133-174) resgata essa noção e propõe, na 
agenda da ACD, na análise das práticas discursivas, a distinção entre inter-
textualidade (heterogeneidade mostrada) e interdiscursividade (heteroge-
neidade constitutiva). Para a ACD, a intertextualidade estabelece o di-
álogo de um texto com outro(s) textos, os intertextos presentes na su-
perfície textual. Enquanto a interdiscursividade remete a outras vozes e 
convenções sociais, nem sempre de localização efetiva na superfície do 
texto, remetem ao funcionamento das relações em contextos culturais 
e históricos, matrizes sociais do discurso.

Assinala Fairclough (2003, p. 41) que existem diferentes graus de dia-
logicidade, a seguir:
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a. uma abertura para a diferença, ou aceitação ou, ainda, reconhe-
cimento dessa diferença; uma exploração da diferença, no sentido 
mais rico do termo “diálogo”; 

b. uma acentuação da diferença, do conflito, da polêmica; uma luta 
entre os significados, normas e poder; 

c. uma tentativa de resolver ou de superar a diferença; 

d. uma suspensão da diferença, um foco na igualdade e na solida-
riedade; 

e. um consenso, uma normalização e aceitação das diferenças 
de poder que suspende ou suprime as diferenças de significado e 
normas.

A lacuna ou insuficiência, nas ciências sociais, entre essas teorizações 
do papel da linguagem na vida social e as ferramentas apropriadas para 
a análise empírica desses materiais verbais constatada por Chouliaraki 
(2005) a fez eleger como objeto de estudo as práticas sociais. Já para Fair-
clough (2010, p.167), a análise das práticas sociais constitui um foco “te-
oricamente coerente e metodologicamente efetivo”. 

O marco histórico de consolidação da Análise Crítica do Discurso (ACD) 
ocorreu nos anos 1990 com a organização de um pequeno simpósio em 
Amsterdã, em janeiro de 1991. Entretanto, o embrião dessa aborda-
gem, essencialmente britânica, surgira antes a partir do encontro de um 
grupo de estudiosos que trabalhava na University of East Anglia, Nor�i-
ch, na Inglaterra, nos anos 1970, liderado por Norman Fairclough. 

O propósito dessa agenda de pesquisa é estudar a linguagem como prá-
tica social e, para tal, considerar o papel crucial do contexto. Esse tipo 
de análise se interessa pela relação que há entre a linguagem e o poder 
- relações de dominação, discriminação e controle, na forma como elas 
se manifestam através da linguagem (WODAK, 2000).

 Nessa perspectiva, a linguagem é um meio de dominação e de força 
social, servindo para legitimar as relações de poder estabelecidas ins-
titucionalmente. A ACD rompe com a AD na medida em evita o pos-
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tulado de uma simples relação determinista entre os textos e as estru-
turas sociais, ou seja, a “/.../ ACD permite analisar as pressões prove-
nientes de cima e as possibilidades de resistência às relações desiguais 
de poder que aparecem em forma de convenções sociais (WODAK, 
2000, p.19-20).

Por isso, a ACD não pode ser considerada um método único, e sim uma 
agenda que tem consistência em vários planos, pois faz ancoragem em: 
(a) a tradição da análise textual e linguística; (b) a tradição macrossocio-
lógica de análise da prática social em relação às estruturas sociais; e (c) a 
tradição interpretativa ou microssociológica de considerar a prática so-
cial como alguma coisa que as pessoas produzem e entendem ativamen-
te com base em procedimentos de senso comum partilhados, como as 
investigações etnográficas. (FAIRCLOUGH, 1989, 2001)

O modelo de análise proposto em Fairclough (2001) constrói-se numa 
concepção tridimensional do discurso, ou seja, a análise do texto, a aná-
lise das práticas discursivas em articulação com a análise das práticas so-
ciais. A relação entre discurso e estrutura social, portanto, tem natureza 
complexa e dialética, resultando do contraponto entre a determinação 
do discurso e sua construção social. O discurso reflete uma realidade 
social mais profunda, assim como a estruturação social se dá de forma 
idealizada/ simbólica, como fonte onde o discurso é representado. A 
constituição discursiva de uma sociedade decorre de uma prática social 
que está, seguramente, arraigada em estruturas sociais concretas (mate-
riais), e, necessariamente, é orientada para elas, não é fruto de um mero 
livre arbítrio de indivíduos isoladamente.

Norman Fairclough (1997, 2001) defende o discurso como prática polí-
tica e ideológica. Como prática política, o discurso estabelece, mantém 
e transforma as relações de poder e as entidades coletivas em que exis-
tem tais relações. Como prática ideológica, o discurso constitui, natu-
raliza, mantém e também transforma os significados de mundo nas mais 
diversas posições das relações de poder. O discurso tem o poder social 
construtivo tríplice: (1) produz e reproduz conhecimentos e crenças 
por meio de diferentes modos de representar a realidade; (2) estabelece 
relações sociais e (3) cria, reforça ou reconstitui identidades.
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Desde o simpósio em Amsterdã, nos anos 1990, a ACD tem se desdo-
brado em versões que guardam características constitutivas em comum, 
assegurando um campo de construção de conhecimento. Essas caracte-
rísticas comuns são: a interdisciplinaridade, o posicionamento político/ide-
ológico do pesquisador (ou ausência de pseudoneutralidade) e a utiliza-
ção das categorias linguístico-discursivas como ferramentas para a realiza-
ção da crítica social.

A ACD nunca se propôs a ser um corpo teórico homogêneo, assim, da-
quele grupo fundador, cada um dos pesquisadores constrói uma hete-
rogeneidade de abordagens identificadas pelo mesmo guarda-chuva de 
princípios da ACD e diferenciadas pelo ecletismo teórico. Norman Fair-
clough e outros da escola de Lancaster realizam a articulação entre Lin-
guística Sistêmica Funcional (LSF) e Sociologia (FAIRCLOUGH, 2003, 
2010); Theo van Leeu�en amplia o conceito de texto e trabalha as ques-
tões de multimodalidade e hibridização, tornando-se um expoente da 
Semiótica Social (VAN LEEUWEN, 1997); Teun van Dijk retoma o diá-
logo entre a Linguística Textual e cognição social, abordagem pela qual 
realizou os estudos de racismo (VAN DIJK, 1998, 1993, 2005); Ruth 
Wodak articula a Sociolinguística e a História (WODAK, 1985), para 
mencionar algumas nuances do projeto inicial da agenda da ACD.

Norman Fairclough aponta três perspectivas analíticas, (1) a multidimen-
sional para avaliar as propriedades particularizadas dos textos relaciona-
dos às propriedades sociais dos eventos discursivos nos quais se reali-
zam; (2) a multifuncional para averiguar as mudanças nas práticas discur-
sivas que contribuem para mudar as crenças e os conhecimentos, as rela-
ções e identidades sociais e (3) a histórica para discutir a “estruturação ou 
os processos ‘articulatórios’ na construção de textos e na constituição, 
em longo prazo, de ‘ordens de discurso’” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 27)

 Em todas essas abordagens do discurso, textualmente orientadas, bus-
cam-se caracterizar processos sociocognitivos em perspectivas históri-
cas; identificar políticas e ideologias na prática cotidiana dos sujeitos so-
ciais; verificar os resultados e os efeitos dos discursos sobre as estruturas 
sociais, pois "através do contato com textos marcados por desigualdade 
de poder, os sujeitos linguísticos/ sociais são treinados a assumir cer-
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tas posições de poder nos textos que produzem e consomem.” (KRESS 
1989, p. 449)

AS CATEGORIAS DE ANÁLISE

Modalização 

Os modalizadores são marcas textuais explícitas ou implícitas que evi-
denciam a atitude do enunciador ante aquilo que diz. A modalização 
subdivide-se em modalização da enunciação e modalização do enunciado, 
sem, contudo, haver uma dissociação entre ambas. (PARRET, 2002)

A modalização da enunciação remete às marcas usadas, no ato da comu-
nicação oral ou escritas; enquanto a modalização do enunciado é “o va-
lor que o enunciador atribui aos estados de coisas que descreve ou alu-
de em seus enunciados e/ou aos participantes desses estados de coisas” 
(PINTO, 1994, p.97).

Classifica-se a modalização do enunciado como: alética – representa um 
grau de possibilidade; epistêmica - representa um grau de certeza ou de 
plausibilidade; deôntica-representa um grau de obrigação ou de liber-
dade; axiológica - representa um grau de adesão; ôntica - representa um 
grau de factualidade ou de aparência dos estados das coisas descritos. 
(PINTO, 1994)

 A modalização da enunciação pode ser:

1.  Declarativa - é a que requer de maneira mais nítida os rituais, fazendo 
com que os enunciadores ganhem respaldo social para proferir o que 
dizem, pelo papel social, sem serem postos à prova, como é o caso 
do Padre e do Juiz, por exemplo. Milton Pinto (1994, p.84) diz que 
para que se reconheça a modalidade declarativa, um texto tem que 
ser proferido:

a.  por quem de direito, 

b.  no lugar adequado, 
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c.  no momento devido, 

d.  com tempo de duração e velocidade corretos, 

e.  com a expressão corporal e os comportamentos esperados, 

f.  com a forma lingüística consagrada,

g.  com o vestuário exigido e, ainda, 

h.  com a utilização dos objetos e instrumentos requeridos.

Além desses requisitos pragmáticos, sintaticamente, podemos reconhe-
cer a modalidade declarativa pelo uso de enunciados assertivos ou ex-
clamativos, no modo indicativo. Esses enunciados, assim proferidos, são 
aceitos, pelo consenso social como verdadeiros, pela posição que seus 
produtores ocupam nas instituições sociais.

2.  Representativa - o enunciador assume uma divisão igualitária de pode-
res sobre o universo de referência com o seu interlocutor, âmbito sin-
tagmático pode ser marcado através dos verbos de asserção, opinião, 
contestação, retratação, concordância, entre outros, conjugados na 
primeira pessoa do indicativo;

3.  Declarativo-representativa - o enunciador deseja ser reconhecido como 
detentor da fé pública, os enunciados tendem para um impessoaliza-
ção (PINTO, 1994, p.87); 

4.  Expressiva - refere-se à afetividade ou ao juízo de valor que o enuncia-
dor deposita nos estados das coisas descritos. Textualmente, essa mo-
dalidade é marcada pelo uso de palavras e locuções pelas quais se ex-
primem afetividade e/ ou valores;

5.  Compromissiva - o enunciador assume perante o interlocutor o papel 
de quem se obriga, em algum momento futuro, a tornar verdadeiro 
o estado de coisa ali expresso por ele. Verbos de compromisso como 
jurar, prometer, apostar, ter a intenção, comprometer-se, são os mar-
cadores diretos desse tipo de modalidade;

6.  Diretiva - busca-se que o interlocutor tenha o comportamento ex-
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presso aludido pelo enunciado. Esta modalidade distribui-se através 
de hierarquias, que pode ir da expressão da ordem, aos requerimen-
tos e pedidos, à sugestão, ao conselho, aos pedidos de informação e 
à interpelação.

Além dessas seis modalidades da enunciação, ocorrem as modalidades 
do enunciado. Como já dito, acima, modalização do enunciado é o va-
lor que o emissor atribui aos estados das coisas que descreve. As moda-
lidades do enunciado são cinco: 1) aléticas que representam um grau de 
possibilidade, 2) epistêmicas que representam um grau de certeza ou 
um grau de plausibilidade, 3) deônticas que representam um grau de 
obrigação ou um grau de liberdade, 4) axiológicas que representam um 
grau de adesão afetiva e/ou de aprovação intelectual e 5) ônticas que re-
presentam um grau de factualidade dos estados das coisas descritos ou 
um grau de aparência. (PINTO,1994, p.97).

Operadores Argumentativos

A argumentatividade está inscrita na própria língua, não é algo a mais 
acrescentado ao texto. Todo dizer é um meio de levar o interlocutor a 
seguir certa direção, chegando a uma conclusão ou servindo para des-
viá-lo dela. (DUCROT, 1977) 

A argumentação é entendida como um conjunto de regras internas à 
língua que comandam o encadeamento dos enunciados, orientando a 
enunciação em certa direção. A argumentatividade implícita tem mar-
cas explícitas na própria estrutura da frase: morfemas e expressões 
que, para além do seu valor informativo, servem, sobretudo, para dar 
ao enunciado certa orientação argumentativa. Esses elementos explíci-
tos, os articuladores, são denominados operadores argumentativos (respon-
sáveis pela força argumentativa dos textos) pela função que desempe-
nham. Esses elementos linguísticos pertencem às classes gramaticais inva-
riáveis (advérbios, preposições, conjunções, locuções adverbiais, prepo-
sitivas, conjuntivas) ou, então são palavras que não foram incluídas em 
nenhuma das dez classes gramaticais, merecendo, assim “classificação à 
parte”, denominadas palavras denotativas ou denotadores de inclusão, de 
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exclusão, de retificação, etc... [ASCOMBRE; DUCROT (1976); DU-
CROT (1977); (1987)]

Na realização das pesquisas com decisões judiciais, identificamos os se-
guintes operadores argumentativos indicadores: de contraposição; de tem-
po; de lugar; de consequência ou conclusão; de condição; de finalidade; 
de causa; de autoridade; de comparação; de proporção; de exemplifi-
cação; de modo; de alternância; de reformulação, de adição; de sínte-
se; de restrição; de explicação; de parcialidade; de inexatidão; de ênfase 
/ destaque; de assunto; de ordem; do ápice de uma escala; de exceção 
/ exclusão; de inclusão; da conveniência do enunciado; de negação; de 
corroboração98.

Modos de Operação da Ideologia

A proposta de análise da ideologia de Thompsom (1995, p. 75-76): 
“/.../ está primeiramente interessada com (sic) as maneiras como as 
formas simbólicas se entrecruzam com relações de poder. Ela está in-
teressada nas maneiras como o sentido é mobilizado, no mundo social, 
e serve, por isso, para reforçar pessoas e grupos que ocupam posições 
de poder.” Para o autor: “/.../estudar a ideologia é estudar as maneiras 
como o sentido serve para estabelecer e sustentar relações de domina-
ção” (p. 76). Destarte John B. Thompsom desenvolve os procedimentos 
que adotamos para identificar os modos de operação da ideologia na su-
perfície do texto. Abaixo, reproduzo o quadro sinóptico com as explica-
ções dadas pelo próprio autor:

98. Agradeço a Bel. Gláucia Soares Ferreira Pinto, na ocasião bolsista CNPq de inicia-
ção científica pelo meticuloso trabalho de categorizar cada um dos operadores argumen-
tativos elencados.
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Quadro 01
Modos de operação da ideologia – Compilado de Thompson, 2011, p.81

Modos Gerais Algumas Estratégias  
Típicas de Construção Simbólica

LEGITIMAÇÃO

Relações de dominação 
são representadas 
como legítimas.

RACIONALIZAÇÃO - uma cadeia de raciocínio 
procura justificar um conjunto de relações

UNIVERSALIZAÇÃO - interesses específicos são 
apresentados como interesses gerais

NARRATIVIZAÇÃO - exigências de legitimação 
inseridas em histórias do passado que legitimam o 
presente

DISSIMULAÇÃO

Relações de dominação 
são ocultas, negadas ou 
obscurecidas.

DESLOCAMENTO- deslocamento contextual de 
termos e expressões

EUFEMIZAÇÃO - valorização positiva de instituições, 
ações ou relações

TROPO -sinédoque, metonímia, metáfora

UNIFICAÇÃO

Construção simbólica 
de identidade coletiva.

ESTANDARTIZAÇÃO- um referencial padrão 
proposto como fundamento partilhado

SIMBOLIZAÇÃO DA UNIDADE -construção de 
símbolos de unidade e identificação coletiva

FRAGMENTAÇÃO

Segmentação 
de indivíduos e 
grupos que possam 
representar ameaça ao 
grupo dominante.

DIFERENCIAÇÃO -ênfase em características que 
desunem e impedem a constituição de desafio efetivo

EXPURGO DO OUTRO -construção simbólica de 
um inimigo)

REIFICAÇÃO98

Retração de uma 
situação transitória 
como permanente e 
natural.

NATURALIZAÇÃO - criação social e histórica tratada 
como acontecimento natural

ETERNALIZAÇÃO-fenômenos sócio-históricos como 
permanentes

NOMINALIZAÇÃO/ PASSIVAÇÃO -concentração 
da atenção em certos temas em detrimento de outros, 
com apagamento de atores e ações

98. Do latim “res, rei” coisa, matéria, remete ao processo histórico das sociedades ca-
pitalistas que transformam a subjetividade humana em objetos inorgânicos, perdendo 
autonomia e autoconsciência.
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