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A SUBJETIVIDADE DA ABORDAGEM DA VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE PONTA PORÃ-MS
Andre Pessoa Rodrigues1

RESUMO:
A partir de análises de campo desenvolvidas no município de Ponta Porã, Mato
Grosso do Sul, foi possível verificar que existe significativa subjetividade quando se
discute a violência na fronteira em questão. Com o intuito de debater e caracterizar o
caso da violência na fronteira de Ponta Porã e como ela é percebida pelos
habitantes da mesma, trabalha-se selecionando e analisando o banco de
informações de campo com opiniões dos ponta-poranenes, de modo a abranger as
diversas facetas de como a violência na fronteira pode se reproduzir, sob a
perspectiva de quem, de fato, convive com ela. Desse modo, compreende-se que a
violência de Ponta Porã, de acordo com os seus habitantes, não é algo que os
transmita insegurança, mesmo tratando-se de um município de fronteira.
Palavras-chave: Fronteira, segurança, subjetividade.

RESUMEN: A partir de análisis de campo desarrollado en la ciudad de Ponta Porã,
Mato Grosso do Sul, la subjetividad significativa se encuentra cuando se habla de la
violencia en la frontera en cuestión. Con la finalidad de analizar y caracterizar el
caso de la violencia en la frontera de Ponta Porã y cómo es percibido por los
habitantes de la misma, va a ser seleccionada y analizada la información de campo
del banco con las opiniones de los ponta-poranenes, para cubrir las muchas facetas
de cómo la violencia fronteriza puede jugar desde la perspectiva de aquellos que, de
hecho, vive con ella. Por lo tanto, se entiende que la violencia de Ponta Porã, de

1

Acadêmico do curso de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da Grande
Dourados.

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território
Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016

572

acuerdo con sus representantes, no es un elemento que transmite la inseguridad,
incluso en el caso de una ciudad fronteriza.

INTRODUÇÃO

Com inquietações geradas devido às diversas interpretações que as
abordagens a respeito dos municípios fronteiriços podem alcançar, coloca-se em
debate o exemplo do município de Ponta Porã, situado no estado de Mato Grosso
do Sul, em situação de conurbação com o município paraguaio de Pedro Juan
Caballero.
Deve-se pontuar inicialmente que mesmo havendo uma fronteira políticoadministrativa que divide (ou une) dois países e duas cidades ao mesmo tempo e
que a condição fronteiriça desses municípios traz aos mesmos algumas
peculiaridades, que serão tratadas ao longo desse texto, salientando determinadas
considerações acerca da violência ali existente.
É necessário ressaltar que o município situado junto à linha políticoadministrativa de um país possui suas características comuns de qualquer
município. Ademais, não se deve considerar somente sua localização, mas também
toda a configuração socioespacial local que, por sua vez, rebate desdobramentos
próprios, como colocado por Raffestin (2005, p. 10), “a fronteira vai muito além do
fato geográfico que ela realmente é, pois ela não é só isso”. O autor põe em debate
as peculiaridades sociais da fronteira e, recortando para o presente objeto, as
singularidades que o município de Ponta Porã possui.
Parte-se da retórica de que, consensualmente, o município de Ponta Porã (e
não só ele, mas a fronteira internacional como um todo) possui fragilidades quando
se trata a segurança local, portanto, é inseguro. Entretanto, pretende-se colocar em
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pauta o resultado de uma pesquisa de mestrado2, desenvolvida nos anos de 2013,
2014 e 2015 que retratou que o local, tido como inseguro, não possui tal
denominação, principalmente quando analisados dados primários e secundários que
reforçaram-se mutuamente.
O cruzamento de informações da pesquisa não se tornaria elemento
fundamental para a presente discussão se não fosse colocada em questão as
informações repassadas pela imprensa, afinal, os meios de comunicação de massa
são elementares na tentativa de mensurar a abrangência das notícias. Ademais,
agrega-se à difusão da informação a internet e o que a mesma proporciona, como
por exemplo, redes sociais, smartphones e telefones celulares que, por sua vez,
acentuam a rapidez na transmissão da informação.
Essa disseminação desenfreada e descontrolada de informação leva à tal
subjetividade é trazida em pauta, visto que através disso, são construídos novos
fatos e reconstruídos de forma retorcida. Não se pretende, em hipótese alguma,
condenar o uso da imprensa e seus atributos e muito menos o das redes sociais
através da internet, o que quer ser discutido é que a presença dos mesmos pode
acelerar a difusão da informação e que as mesmas podem tomar proporções
significativas, tanto quanto ao seu conteúdo (verídico ou não) quanto a sua
abrangência, formando e reforçando opiniões e estereótipos.
Albuquerque (2010, p. 235), ao caracterizar a fronteira, afirma que “são
fluxos, mas também obstáculos, misturas e separações, integrações e conflitos,
domínios e subordinações”, ou seja, são um misto de informações e características
que devem ser pesquisadas e entendidas como tal, já fomentando o fato de que ao
serem singulares como recorte de análise, necessitam estar sob atenção do
pesquisador.
Martins (2012, p. 14) comenta que “a fronteira é, no fundo, exatamente o
contrário do que proclama o seu imaginário e o imaginário do poder que muito

2
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Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, câmpus de Três Lagoas.
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frequentemente se infiltra no pensamento acadêmico”. O autor desenvolveu
pesquisas sobre as frentes de expansão no Brasil e, portanto, realizou uma
abordagem sobre a temática da fronteira e como a mesma possui um relativo poder
consensual de uma perspectiva externa ao que realmente ela é, afirmando que nela
estão imbricados os bloqueadores de mudanças sociais e efeitos conservadores
(MARTINS, 2012, p. 14). O diálogo estabelecido ao que o autor comentou acima,
sob uma perspectiva de uma fronteira móvel, mas, sobretudo, que possui préconceitos e que precisam ser repensados e desconstruídos.
Sobre esse paradigma que deve ser colocado em pauta, principalmente na
academia, como posto por Martins (2012), contribui-se com a discussão as
considerações feitas na apresentação do livro de Albuquerque (2010), denominada
“Brasil e Paraguai: o desafio do conhecimento”, por Sprandel (2010, p. 13-14):
Enquanto o Paraguai nos perceber (nós como Brasil) apenas como vizinho
imperialista e enquanto percebermos o Paraguai como país ligado ao
contrabando e contravenção, estaremos presos a uma armadilha sem
saída. Fugir dessa armadilha pressupõe humildade para conhecimento
mútuo e coragem para romper as representações midiáticas e conseguir
não apenas ver o outro, mas também construir uma nova representação de
quem somos e quem são nossos vizinhos (grifos meus).

Assim, como elemento que apresenta o destaque em relação às manchetes
de jornais, foram selecionados quatro que apresentem um caso ocorrido no mês de
junho do ano de 2016. Obtidas nas páginas eletrônicas dos jornais, as manchetes
contam sobre um assassinato, como apresentado a seguir:
- 'Rei da Fronteira' e condenado no Brasil, Jorge Rafaat é executado no
Paraguai – pelo Caarapó News, em 15 de junho de 2016.
- "Rei da Fronteira" e condenado no Brasil, Rafaat é executado no Paraguai
– pelo Campo Grande News, em 15 de junho de 2016.
- ''Rei da Fronteira'' Jorge Rafaat é executado na fronteira – pelo Jornal da
Nova, em 16 de junho de 2016.
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- Vídeo mostra execução de traficante com metralhadora no Paraguai – pelo
G1, da Globo, em 16 de junho de 2016.
A partir do exposto, é possível colocar duas situações: a primeira na qual os
jornais retratam o caso do assassinato como qualquer outro e a segunda, que a
abrangência das notícias se espalham por municípios que não se situam próximos à
Ponta Porã, como por exemplo o Campo Grande News, capital do estado de Mato
Grosso do Sul e o Jornal da Nova, do município de Nova Andradina, ambos com
uma distância média de 300 km. Campo Grande, por ser a capital registra tais fatos
corriqueiramente, entretanto, Nova Andradina não o faz.
Contudo, mesmo sabendo que a informação é realmente que importa, ainda
não existe algo que contrarie os jornais de reportarem fatos. O que chama a atenção
são algumas passagens durante a própria reportagem, sendo elas:
- “acredita-se estar relacionado a disputa pelo controle do tráfico na fronteira
entre o Brasil e o Paraguai”;
- “cidade que faz fronteira com a brasileira Ponta Porã, foi alvo de disparos
de armamento calibre .50, usado em táticas antiaéreas pelas Forças Armadas”;
- “Os relatos de testemunhas do ocorrido aos jornais paraguaios é de que
parecia uma guerra.”.
Dentre os comentários tecidos pelo jornal Caarapó News é possível
perceber que o mesmo trata o caso e a violência em Ponta Porã como sendo
naturalizada, como se a arma usada em táticas das Forças Armadas fosse comum
no cotidiano ponta-poranense e, também, como se a guerra ali sempre existisse. É
evidente que tais elementos fazem com que a reportagem tenha vigor e chame a
atenção de quem a lê, entretanto, fica o questionamento de como tais fatos
repercutem na cidade e nos seus habitantes.
- “A emboscada que terminou com a morte do narcotraficante Jorge Rafaat e
mais oito feridos na região de fronteira do Brasil, em Mato Grosso do Sul”;
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- "A fronteira tem fama de ser perigosa, mas, nunca aconteceu isso assim
porque sempre passam e matam quem querem matar e pronto", diz a paraguaia,
que afirma ter ficado com medo depois do episódio de quarta-feira.”.
O G1 coloca os fatos do assassinato, enfatizando a localidade da fronteira,
trazendo à mesma e sua localização como agravante do caso. No relato da
paraguaia apresentado acima, consta que a fronteira tem fama de ser perigosa e
que nunca aconteceu isso (assassinato com violência em demasia), ressaltando o
fato de que os assassinatos acontecem quando têm que acontecer.
Portanto, a partir do que foi colocado, pretende-se debater a subjetividade
da violência em um município situado junto ao limite político-administrativo,
destacando o fato de que o consenso pode até mesmo reforçar tal fenômeno.
METODOLOGIA
A partir do levantamento bibliográfico sobre a temática, foi possível subsidiar a
discussão sobre a fronteira e seus desdobramentos frente ao que é discutido, no
que se refere à violência. É possível estabelecer diálogos que contemplem o tema
com a problemática proposta na presente discussão.
O cunho teórico do artigo em questão, contempla a abordagem bibliográfica
anteriormente colocada, juntamente com as relações estabelecidas com os
resultados da dissertação abordada, no qual necessitou a sistematização de ideias,
de modo a propor e debater a segurança e violência em um município fronteiriço.
Ademais, foram incorporados elementos de fonte eletrônica, oriundos de jornais que
retratassem fatos ocorridos em Ponta Porã, fomentando a discussão.
Assim, é possível trazer para o debate a discussão que permeie sobre a
fronteira, seus municípios e como são configuradas suas peculiaridades, sobretudo,
nos casos de violência, baseando-se nas referências utilizadas.

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
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Para poder estabelecer uma reflexão válida sobre o que foi aqui
apresentado, inicialmente deve ser apresentado o principal questionamento que
norteou a pesquisa desde seu início: por que subjetiva?
Subjetiva justamente pelo fato de que os ponta-poranenses enfrentam tais
fatos como costumeiros e cotidianos, entendendo que há violência e insegurança em
qualquer lugar no qual o homem habita. Tal afirmação consta no que Rodrigues
(2015, p. 94) conclui com resultado de suas pesquisas, afirmando:
Dessa forma, é possível verificar segundo os atores locais que Ponta Porã é
um município como qualquer outro, conforme apresentado pelos dados. A
singularidade fronteiriça é clara, mas não traz ao referido local a
insegurança, que por sua vez, está presente por todo o território.

É interessante como o habitante de Ponta Porã enfrenta sua condição
fronteiriça, já que nos relatos da pesquisa de campo, somente um entrevistado
dentre um universo de vinte relata que não se sente seguro no município, no qual
ainda apresentam todas as vantagens de morar em uma cidade que está situada
próxima à fronteira internacional. Alguns acrescentam que se sentem inseguros em
municípios maiores do estado de Mato Grosso do Sul, como por exemplo, Dourados
e Campo Grande.
Salientam o fato de que Ponta Porã possui seus casos de violência, mas,
que os mesmos também ocorrem em qualquer outra localidade do país e mundo. Os
dados secundários analisados durante a pesquisa de mestrado também ilustram que
outros municípios do estado e municípios fronteiriços menores e menos expressivos,
no que tange principalmente ao comércio, possuem dados mais significativos do que
Ponta Porã, ou seja, não é sua condição de fronteira que a torna violenta.
Para contribuir e conduzir a discussão para o seu fim, é apresentada uma
entrevista recente com um ponta-poranense (fruto de novos estudos), na qual o
mesmo reforça que a imprensa tem significativo papel nas dimensões que as
notícias tomam, reforçando esse sentimento de medo na população que lá não
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habita, afinal, para a mesma o importante é noticiar fatos, não importa como, e para
a população a violência é relativa.
O mesmo acrescenta que com a velocidade da transmissão de informações
a partir da internet e smartphones, aplicativos de comunicação e redes sociais, a
tendência à formação de opiniões acerca da violência na fronteira é ainda maior.
Mas, por que relativa? Relativa porque, segundo alguns dos entrevistados,
só quem se envolve com atividades ilícitas que sofre violência em Ponta Porã e, tal
fato, é regra para qualquer município. Interessante a fala do último entrevistado,
reforçando tal paradoxo, ao dizer que “a bala (como munição) não faz a curva em
Ponta Porã”, ou seja, tem uma fração da população (envolvida no ilícito) própria para
recebê-la, assim como nas demais porções do território.
Enfim, é justamente por isso que a violência se torna subjetiva, pois envolvese em um paradoxo da realidade local de Ponta Porã, elucidando que para a
geografia e suas discussões, o trabalho de campo se faz necessário, de modo a
retratar a realidade como de fato é, concretizando e afirmando dados de pesquisas
desenvolvidas dentro do âmbito acadêmico, a partir das reflexões obtidas através
das análises primárias e secundárias, desconstruindo consensos e trabalhando com
elementos fidedignos.
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ARRANJO POPULACIONAL DE FRONTEIRA
ENTRE FOZ DO IGUAÇU/BRASIL E CIUDAD DEL ESTE/PARAGUAI
Bruno Gomes de Araújo3

Resumo
A fragmentação entre o local de moradia e o local de trabalho nos centros urbanos
respondem à uma nova organização mundial do trabalho, dando origem a distintos
arranjos populacionais no território. O arranjo populacional fronteiriço entre Foz
Iguaçu/Brasil - Ciudad del Este/Paraguai é o maior entre as extensões de fronteira
do Brasil, e decorre dos deslocamentos pendulares que exercem fundamental
importância na ampliação e manutenção da integração econômica e cultural no
MERCOSUL. Nosso estudo objetiva produzir uma caracterização da dinâmica de
fronteira do Brasil/Paraguai a partir do fenômeno do arranjo populacional,
considerando o crescimento e intensificação das relações econômicas entre ambos.
Para isso, utilizamos a modelagem de dados apresentada pelo IBGE (2015) sobre
deslocamento populacional decorrentes de atividades como estudos, trabalho e
principalmente comerciais.
Palavras-chave: Arranjo Populacional, Brasil, Paraguai.
Introdução
Os arranjos populacionais de fronteira são produtos da integração territorial
expressa em dimensões e níveis que passam pela articulação espacial mediante
processos de reconfiguração, complementariedade e cooperação técnica. A relação
entre Paraguai e Brasil reafirma que solidariedade dos lugares está intensificada
pela interdependência que desmonta as tradicionais relações horizontais e como a
existência de relações horizontais, não-hierárquicas, de complementariedade e

3
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cooperação como é o caso dos produtos chineses que canalizados no Brasil através
do Paraguai, que estimula o fluxo populacional significativo na área de fronteira entre
Foz do Iguaçu e Ciudade del Este. A cooperação técnica entre essas duas cidades
gêmeas, tem na Usina Binacional de Itaipu sua mais categórica expressão, sendo
um objeto técnico forjado para promover não só a exploração dos recursos
energéticos do Rio Paraná, mas também como elemento de integração regional da
América do Sul.
O arranjo populacional na área de fronteira é impulsionado assim, pela
formação de redes polarizadas em grande parte motivado pela dissimetria espacial
do que se refere a oferta de bens e serviços, o que gera uma constante migração
periódica um número cada vez maior de pessoas que se deslocam de seu município
e atravessam a faixa de fronteira em busca de mercadorias e serviços como
educação, trabalho entre outros. Sendo assim a composição e diferenciação técnica
do espaço é um elemento importante para entender a formação dos arranjos
populacionais entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, o qual segundo a pesquisa
realizada pela IBGE sobre Arranjos Populacional e Concentrações urbanas no
Brasil, destaca que o arranjo entre Brasil e Paraguai o maior de toda faixa de
fronteira com fluxo de 674.669 habitantes. A dinâmica do arranjo populacional no
espaço fronteiriço demanda uma expressiva infraestrutura técnica de monitoramento
fiscal que trabalhe para garantir a normatização e controle aduaneiro do fluxo de
mercadorias, além disso é percebido que fragmentação crescente entre o local de
moradia e o local de trabalho associado aos arranjos populacionais tem gerado um
processo de reconfiguração espacial como a periurbanização e a expansão reticular
demonstrando que a dinâmica dos arranjos interferem no processo de organização
do espaço urbano.
1 Dimensões econômicas da integração territorial entre Paraguai e
Brasil
Historicamente a distribuição dos níveis de integração territorial de uma
determinada região refletida no sistema urbano brasileiro, era caracterizada pela
identificação das centralidades dos núcleos urbanos em relação as cidades que
orbitam em torno de sua região de influência. A maioria dos estudos sobre rede
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urbana desenvolvidos pelo IBGE acerca das regiões funcionais em 1966, 1978,
1993 e 2007, reconheceram as diferentes dinâmicas e morfologias das redes
urbanas, mediante a delimitação de áreas polarizadas pela oferta de serviços assim
como as decisões de ordem administrativa. Os últimos estudos do IBGE, apontaram
permanências e modificações na estrutura da rede urbana brasileira no início do
século XXI, como a existência de relações horizontais, não-hierárquicas, de
complementariedade e cooperação, isto é, a articulação da rede urbana para além
das relações de dependência, com o aumento da interdependência entre os centros
urbanos.
A metodologia do IBGE (2007)4 classificou apenas os centros de comando
que se encontram no interior dos limites do território nacional. Assim, foi construída
uma matriz de influência de cidades onde não se privilegiou a sinergia entre as
cidades de fronteira, visto que, o estudo objetivava gerar informações que atendesse
ao planejamento estatal e as decisões quanto à localização das atividades
econômicas de produção e consumo privado e coletivo nacionais. A exclusividade
desses estudos focalizando as interações urbanas dentro do território brasileiro, é a
razão pela qual não foram contemplados os relacionamentos que se estabelecem
entre centros urbanos nas regiões de fronteira.
No Brasil as dinâmicas nas cidades de fronteiras assumem pouco destaque
nos estudos sobre a rede urbana, no entanto, a introdução de novas tecnologias, as
alterações nas redes técnicas e o aprofundamento da globalização da economia,
demandou uma análise mais abrangente, como também, uma atualização no quadro
das cidades brasileiras que mantém relações de complementaridade nas zonas de
fronteira.

4

IBGE Regiões de influência das cidades 2007.Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
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A arquitetura clássica da rede urbana brasileira desenhada como uma
hierarquia de fluxos, não dá mais conta de entender a complexidade das relações
que se estabelecem entre os centros urbanos, visto que, as relações horizontais
ganham cada vez mais importância na explicação da divisão do trabalho no mundo
globalizado. O comércio entre países impacta a rede urbana nacional recriando,
ainda que desigualmente, novas formas e novas dinâmicas, acentuando em maior
ou menor grau os níveis de inserção de cidades estrangeiras nas articulações entre
centros urbanos em outros países, delineando assim novas áreas de influência
numa escala global e regional.
A reestruturação da rede urbana sob uma perspectiva global é vista no
entrelaço das complexas redes geográficas na qual cada centro, por menor
influência que exerça, interage, participando dos circuitos espaciais de produção
(Santos, 1988), produzindo, distribuindo ou apenas consumindo bens, serviços e
informações,

que

crescentemente

circulam

por

meio

de

efetiva

grandes

corporações.
A exemplo disso, a rede urbana paranaense na região oeste do estado
apresenta dinâmicas de fronteira bastante significativas, contribuindo para ocupar
segundo a metodologia da Região de Influência de Cidades – REGIC publicada em
2007 – a 10ª posição entre as redes de mais alto nível no país, classificação esta
que, considera principalmente as regiões metropolitanas e suas redes de cidades
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em termos de tamanho, organização e complexidade, como também nas
interpenetrações devido à ocorrência de vinculação a mais de um centro. A
reconfiguração da rede urbana polarizada pela cidade de Foz do Iguaçu, apresenta
uma série de relacionamentos horizontais que delineia uma região de influência
especialmente entre as cidades dotadas de maior densidade populacional e
infraestrutura.
Localizada no extremo oeste paranaense, a cidade de Foz do Iguaçu
imprime uma importância significativa na centralidade a nível regional. Isso se dá
pela diversidade de oferta de produtos e de serviços que oferece para sua
hinterlândia.

Comandada pela Capital Regional (A) 5 de Foz do Iguaçu, a rede

urbana da Microrregião do Foz do Iguaçu é composta por 11 municípios, porém a
concentração espacial de interações comerciais e de serviços que parte de seu
centro está delimitada à 5 cidades (Mapa 1, p.5) entre elas Missal, Itaipulândia,
Serranópolis do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Santa Terezinha do Itaipu.
Essas cidades possuem em comum o fato de terem seus centros comerciais
influenciados

direto

e

indiretamente

pela

sinergia

da

dinâmica

comercial

desenvolvida entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. Numa escala supranacional,
essa dinâmica complexa de trocas comerciais e de fluxo populacional, é produto de
um circuito global de fluxos de mercadorias que tem origem remota, tendo como
principal epicentro a China e a sua a rota de exportações de produtos para América
do Sul. Segundo dados do Banco Central do Paraguai6, 34,6% das importações do
país em julho de 2016 vieram da Ásia (Gráfico 1), sendo que dessa porcentagem a
China é o principal provedor entre os países que compõem o bloco asiático com

5

Essa classificação indica a capacidade de gestão de Foz do Iguaçu no nível imediatamente inferior
ao das metrópoles, têm área de influência de âmbito regional, sendo referidas como destino, para um
conjunto de atividades, por grande número de municípios. A capital Regional A possui medianas de
955 mil habitantes e 487 relacionamentos com outros centros de sua hinterlândia. (REGIC, 2007,
p.11)

6

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. Reporte de Comercio Exterior Julio 2016. Disponível em
<https ://www.bcp.gov.py/informe-de-comercio-exterior-mensual-i466> Acesso em 07 de Setembro de
2016.
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59% desse total, o que representou 1.197, 7 milhões dólares em exportações no
período.
Gráfico 1

Em geral, podemos constatar que as relações econômicas do Paraguai com
mercado externo estão delineadas numa escala prioritariamente regional, visto que,
seus principais parceiros são a Ásia e o Mercosul, que somados apresentavam um
domínio de mais 70% das importações no período em destaque.
Os grandes índices de importação de produtos chineses pelo Paraguai não é
fato recente. A origem da emergência da China no comercio exterior paraguaio está
Principais origens das importações no Paraguai Janeiro à Julho de 2016
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Fonte: Estudios Económicos - BCP

na decisão tomada pelo governo de Nicanor Duarte em 2006, que incluiu
componentes de informática, como placas-mãe e memória, entre outros, na lista de
exceções à Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul. Na época isso veio a intervir
na alíquota de 30% que incidia sobre os produtos. O comércio da Ciudad del Este
foi alavancado, no entanto, desde que a medida foi adotada, o Paraguai acumula
déficits fiscais relacionados ao comercio exterior. Tudo isso, resulta do que o Banco
Central do Paraguai denominou de reexportação não-declarada, que intensificou a
entrada de produtos chineses pela área de fronteira com Foz do Iguaçu sob a forma
de contrabando seguindo a rota China-Paraguai-Brasil.
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De 39,9% do total das exportações do bloco de importações provenientes do
Mercosul expostos no (Gráfico 1, p. 5), o Brasil domina mais da metade delas 7 ,
índice que permite aferir o peso da sua integração produtiva 8 com a economia
paraguaia. Dentro da pauta de importações de produtos vindos do Brasil se
destacam os bens de consumo não duráveis como alimentos e bebidas, dos bens de
consumo duráveis estão automóveis, caminhonetes e artefatos elétricos. No caso
dos bens intermediários estão os combustíveis e lubrificantes, quanto aos bens de
capital estão máquinas e elementos de transportes.
Outra dimensão da integração produtiva entre Paraguai e Brasil está nas
políticas econômicas de geração de energia. O comércio bilateral de produção
energética é um processo complexo que envolvem a formação de arranjos técnicos
e comerciais, assim como diferentes procedimentos operacionais e regras de
comercialização.
A integração territorial do mercado energético entre Brasil e Paraguai está
materializada na hidroelétrica binacional de Itaipu, construída através de uma
parceria entre ambos os países. O Brasil, devido à sua posição geográfica e também
por possuir uma área continental, dimensão demográfica, densidade e complexidade
da estrutura econômica e do setor elétrico, pôde desempenhar um duplo papel de
catalisador e lastro do processo de integração energética na América do Sul
(CASTRO, 2014, p.115).
Mesmo com pouca expressividade, os acordos bilaterais de produção
energética formados pelo Brasil com países como Venezuela, Argentina e Uruguai
conferiu ao governo brasileiro uma experiência consistente em projetos de
integração elétrica, sendo um dos trunfos para se manter uma significativa
hegemonia na geração de energia elétrica dentre os países da américa do sul.
7

Considerando o total das importações dos países pertencentes ao bloco o Brasil ocupa o primeiro
lugar com 63% das importações para o Paraguai.

8

A integração produtiva tem como finalidade o aumento da produtividade, e pode ser definida como
“(...) um processo por meio do qual a produção de produtos complexos é dividida em vários estágios
(verticais) de produção, ocorrendo em diferentes países” (Dullien, 2010, p. 163). É compreendida
como um processo de divisão internacional vertical do trabalho.
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A integração territorial entre os centros urbanos da Ciudade del Este e Foz
do Iguaçu é fundamental para o adensamento populacional de ambas cidades,
fortalecendo os laços de complementariedade dos processos de produção entre
Brasil e Paraguai.
A integração produtiva e a contiguidade entre os centros estes urbanos está
na base da formação dos fluxos populacionais no território, as grandes e médias
aglomerações urbanas apresentam-se condicionadas a esses dois elementos
intrínsecos ao processo de urbanização. De fato, os arranjos populacionais tanto no
interior como nas áreas de fronteira do território brasileiro, são impulsionados pela
atração de centros com maior densidade técnica, concentração de recursos
econômicos e pela presença de um mercado de trabalho privilegiado, estabelecendo
como isso vantagens locacionais para o adensamento populacional nos espaços de
maior seletividade do capital.
2 A composição técnica do espaço e a formação de arranjos populacionais em
Foz do Iguaçu - PR
O arranjo populacional, entre tantos outros, apresenta-se como um
fenômeno decorrente da intensificação da urbanização, como também evidencia a
complexidade das dinâmicas de fluxo populacionais face a crescente integração
econômica, promovida pela ampliação das escalas de atuação das empresas no
território.
Outro aspecto do arranjo populacional é o seu caráter poliformo, visto que, o
fenômeno possui diferentes configurações em virtude dos diferentes conteúdos
técnicos do espaço como do sistema produtivo do qual se estrutura. A
especialização dos lugares, que é também uma manifestação da divisão territorial do
trabalho, amplia a interligação dos centros urbanos, intensificando escalas de
atuação do capital, estimulando fluxos populacionais urbanos e produzindo distintos
arranjos populacionais.
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O conteúdo técnico 9 de Foz do Iguaçu é fundamental para a integração
produtiva do Mercosul e comércio bilateral entre Brasil e Paraguai, principalmente no
que diz respeito a integração energética. O mais importante destes projetos, e
casode sucesso internacional, é a central Hidroelétrica Binacional de Itaipu,
construída em parceria com o Paraguai. A hidrelétrica de Itaipu constitui-se de um
sistema técnico indutor de dinâmicas econômicas, que por sua vez que, desenvolve
uma trama densa e complexa de sistemas de engenharia permitindo a presença de
outros capitais, focos ou especulativos na região de fronteira.
Essa trama é representada no Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), uma
infraestrutura instalada segundo as regras científicas e técnicas estritas, que se
constitui como um macrossistema técnico a partir do qual se desenvolve projetos
tecnológico e científico através do seu centro de ensino e pesquisa em educação e
tecnologia. Todas as atividades de pesquisas são realizadas no espaço de
desenvolvimento empresarial e um campus universitário, o Centro de Engenharias e
Ciências Exatas da Unioeste, que por vista tem o objetivo geral de promover o
empreendedorismo e a geração de postos de trabalho.
A usina de Itaipu enquanto um sistema de engenharia fixo do espaço,
estimula a dinâmica do mercado regional turístico na área de fronteira entre Foz do
Iguaçu e Ciudade del Este, fornecendo condições técnicas para que funcione um
complexo regional excursionista recreativo como o complexo Turístico Itaipu.
Formado por um circuito de atrações que vai desde as obras de engenharia
às paisagens e ecossistemas naturais situados às margens do Rio Paraná, o parque
nacional turístico do Itaipu mobilizou um fluxo de 885,8 mil visitantes num intervalo

9

Resultado de um trabalho permanente e, sobretudo, da progressiva incorporação de capitais fixos e
constantes, com ênfase em certos pontos [...] ao mesmo tempo, produto e condição para o
desenvolvimento de um trabalho material e de um trabalho intelectual. [...] grandes sistemas técnicos
fornecem as condições para que outras técnicas funcionem. São as grandes barragens, aeroportos,
vias rápidas de transportes, suportes de diversas espécies, responsáveis pela criação de situações
nas quais há uma solidariedade entre técnicas de telecomunicações, teledetecção, informática e
burótica, entre outras, que povoam o território através de redes materiais e imateriais (SANTOS,
2001, p.101-102)
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de 8 meses 10 , dos quais 470,2 mil eram brasileiros e 415,6 mil estrangeiros em
2011. Nos dois casos, houve aumento no percentual de visitantes, em relação ao
mesmo período do ano passado, segundo pesquisa realizada pelo Ministério do
Turismo. As visitas de brasileiros, nestes oito primeiros meses do ano, superaram
em 22,96% o número registrado no ano anterior, e a de estrangeiros representa uma
evolução percentual de 2,83%, na comparação com 2010.
Além do turismo outra atividade que impulsiona o sistema de fluxo
populacional na área de fronteira é o potencial comercial da Ciudad del Este que
atrai vários compradores do Brasil, devido a concentração de lojas e a facilitação de
aquisição de mercadorias sem notas fiscais, movimentam conforme (BECK, 2014)
um fluxo de 70 mil pessoas, que passam todos os dias na Ponte Internacional da
Amizade. Segundo a autora o comercio varejista movimenta anualmente cerca de
R$ 1,5 trilhão, mas o mercado ilegal é ainda maior. Surge aí uma “solidariedade
geográfica ilegal” entre os lugares, e se apresenta em grande medida na entrada de
produtos

ilegais

para

a

bastecer

o

comércio

brasileiro,

formando

uma

retroalimentação espacial de um mercado clandestino, acentuado pela dificuldade
de fiscalização dos fluxos de mercadoria na fronteira, entre eles cigarros,
equipamentos eletroeletrônicos, roupas, além de brinquedos e medicamentos.
Esse comércio beneficia uma grande parte de comerciantes que atuam na
ilegalidade, prejudicando os setores superiores da economia urbana que enfrentam
a concorrência desleal dos produtos contrabandeados na fronteira, que em função
da alta carga tributária que acabam facilmente perdendo a competitividades na
comercialização, dificultando a liquidez dos estoques. O mercado ilegal de produtos
tem a cada ano cresce uma proporção maior do que as apreensões na área
aduaneira.

10

MINISTÉRIO DO TURISMO. Cresce fluxo de turistas em Foz do Iguaçu. Disponível em
<http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/3435-cresce-fluxo-de-turistas-em-foz-do-iguacu.html>,
Acesso em 03 de outubro de 2016.
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Somente a Ciudade del Este possui mais de 2000 empresas11 que atuam na
comercialização de produtos vindos da China, é considerada pelos contrabandistas
como a meca das compras. Conforme Marquezini (2010) essa dinâmica comercial
formada por Ciudad del Este pode ser reconhecida uma centralidade periférica que
possui em sua escala de efeitos em áreas centrais no circuito de comércio popular
do país como São Paulo, e o que torna isso possível é a situação geográfica singular
produzida pela vida de relações e a vida de circulação estabelecida na fronteira do
Brasil com o Paraguai.
Os arranjos populacionais são uma consequência direta dessas interações
espaciais entre cidades, uma vez que, eles surgem da articulação entre duas ou
mais cidades.

Os arranjos populacionais fronteiriços tornam-se ainda mais

particulares em função de serem produtos de uma dinâmica de atividades
econômicas e produtivas entre cidades gêmeas12, atividades estas que promovem a
divisão territorial do trabalho num aspecto ainda mais singular.
No caso do arranjo populacional entre as cidades de Foz do Iguaço e Ciudad
del Este, apresenta-se uma dinâmica que atravessa o limite internacional de dois
países, apresentando não somente uma integração econômica, mas também
cultural. O arranjo populacional fronteiriço de Foz do Iguaçu e Ciudade del Este, está
estruturado primordialmente nos fluxos comerciais, onde empresas e comerciantes
informais, ainda que possuam suas estratégias particulares de atuação no mercado,
partem de um mesmo centro de interação econômica, criando padrões agregados
de sua atuação, que são simultaneamente uma força modeladora sobre a
organização do espaço na fronteira ente Brasil – Paraguai, estabelecendo e uma

11

VISITE FOZ. Principais lojas e galerias. Disponível em http://www.visitefoz.com.br/pontosturisticos/compras-no-paraguai/principais-lojas-e-galerias/ Acesso em 04 de outubro de 2016.
12

Serão considerados cidades-gêmeas os municípios cortados pela linha de fronteira, seja essa seca
ou fluvial, articulada ou não por obra de infraestrutura, que apresentem grande potencial de
integração
Econômica e cultural, podendo ou não apresentar uma conurbação ou semiconurbação com uma
localidade do país vizinho, assim como manifestações ‘condensadas’ dos problemas característicos
da fronteira, que aí adquirem maior densidade, com efeitos diretos sobre o desenvolvimento regional
e a cidadania (IBGE, 2015, p.34)
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configuração técnica influenciada pelos padrões espaciais prévios, criando um
reforço mútuo. O fluxo de matéria desenha a estrutura do sistema urbano
Sassen (2002) fala da emergência de uma arquitetura organizacional da
economia baseada em fluxos transfronteiriços, que possui escalas e articulações
bem diferentes do sistema de Estados previamente estabelecido. Interpreta-se, aqui,
essa “porosidade” das fronteiras como também aplicável às hinterlândias
tradicionais: as regiões de influência de cidades clássicas, formando áreas
estanques, definidas pelo encadeamento de hierarquia entre os centros urbanos
passam a ser apenas uma das formas de organização do território engendrado pelo
funcionamento da economia de mercado – o que não quer dizer sem importância.
Portanto, torna-se necessária também a compreensão dos relacionamentos
que se estabelecem nas fronteiras, porque a mobilidade aumentada do capital – com
multilocalização das unidades produtivas como a Usina Binacional de Itaipu, dos
negócios e investimentos a distância –
populacionais

no

espaço,

consolidando

que determinam a direção dos fluxos
uma

fluidez

efetiva

mediante

as

infraestruturas territoriais como é o caso da Ponte Internacional da Amizade.
3 – A dinâmica do arranjo populacional no espaço fronteiriço de Foz do Iguaçu
e Ciudad del Este
Os arranjos populacionais via de regra são definidos segundo a proximidade
espacial entre centros urbanos, balizados pela noção de contiguidade, e a
proximidade organizacional, que reforça a noção de integração, representando
assim as escalas de urbanização e atendendo às demandas por melhor
representatividade das formas de organização dos fluxos populacionais no espaço.
Apesar de ter características semelhares aos demais arranjos do Estado do
Paraná, devido aos critérios e integração e semiconurbação, o arranjo fronteiriço de
Foz do Iguaçu e Cuidade del Este diferencia-se por ser o maior entre 16 os
arranjos13 que se desenvolvem na faixa de fronteira do Sul do país. E quanto mais

13

Dos 27 arranjos populacionais na fronteira internacional brasileira 16 são da Região Sul. Todos
juntos somam aproximadamente 2 081 629 habitantes, dos quais 44,2% vivem em países vizinhos.
(IBGE, 2015, p.32)
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importante área de fronteira do estado do Paraná dada sua magnitude, demanda
uma expressiva infraestrutura técnica de monitoramento fiscal que trabalhe para
garantir a normatização e controle aduaneiro do fluxo de mercadorias.

Em

contrapartida as ações de fiscalização que amplia a viscosidade espacial do próprio
fluxo.
A dinâmica do arranjo populacional fronteiriço de Foz do Iguaçu e Ciudade
del Este mantém segundo o IBGE (2015) um total de 674 669 habitantes onde 59%
desse total é formado de estrangeiros, sendo o mais importante dentre os três
arranjos populacionais internacionais do estado do Paraná (Mapa 2)

Brasil:

Mapa2 - Distribuição dos Arranjos Populacionais no Paraná
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No estado do Paraná existem 3 arranjos populacionais internacionais, como
Foz do Iguaçu, Santo Antônio e Barracão. Na região Sul o arranjo populacional de
fronteira com maior dinâmica populacional é o identificado nas cidades-gêmeas de
Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, que por meio de sistemas de engenharia, mantém
em constante circulação um fluxo populacional que se movimenta no espaço em
sentido pendular.
Esse movimento é estimulado pela concentração e atração dos meios de
produção em ambas cidades, onde no ceio dessa dinâmica populacional se
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desenvolvem processos de conflito e complementariedade. Raffestin (1993) destaca
que, no espaço fronteiriço, conforma-se a atuação das organizações econômicas e
das organizações políticas. As primeiras dependem da fluidez da circulação de bens
e serviços, com interesse evidente em anular os obstáculos para tornar o espaço
territorial isotrópico; as segundas, ao contrário, têm interesse em dividir e recortar.
O dinâmica do arranjo populacional de Foz do Iguaçu e Ciudade del Este se
dá numa sob uma configuração espacial de semiconurbação, onde as manchas
urbanas dessas duas cidades são separadas territorialmente pelo Rio Paraná, mas
unidas pelas políticas de integração que Sul-Americana. A fluidez mediante o uso
efetivo da principal via de circulação do arranjo populacional, isto é, da Ponte da
Amizade, se desenvolve também através de ligações cotidianas para trabalho e
estudo que redimensionam a dinâmica dos fluxos articulados funcionalmente entre
essas cidades gêmeas.
Dada a fragmentação crescente entre local de moradia e o local de trabalho
associado aos arranjos populacionais emergem duas lógicas de crescimento
espacial

que

extravasam

os

limites

políticos

administrativos

são

elas

a

Periurbanização e a Expansão Reticular. A primeira traduz a expansão urbana a
partir de áreas periféricas, a segunda caracteriza a expansão urbana segue o
traçado das malhas e das redes, manifesto na presença de condomínios
residenciais e distritos industriais (imagem 1)
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A Ciudad del Este é a capital do Alto Paraná e um dos 17 estados que
formam o território paraguaio e apresenta-se como principal centro de articulação
territorial entre o Paraguai e o Brasil. Sua importância está relacionada a sua
densidade demográfica e econômica que faz dela a segunda mais importante cidade
do país. O centro urbano de Ciudad del Este é principal vinculo da América do Sul
com os produtos chineses exportados para o Paraguai.
A Ciudad del Este e Foz do Iguaçu juntas estruturam uma rede de
mercadorias vindas da China para o Brasil, promovendo uma integração entre suas
fronteiras na circulação de produtos através da Ponte da Amizade. Enquanto objeto
geográfico de articulação territorial a Ponte da Amizade intermedia diariamente um
grande fluxo de pessoas e mercadorias, como diversos tipa de serviços de
transportes, para abastecer o comércio varejista regional. Outra dimensão da
integração entre estas duas cidades está na política de compartilhamento de energia
A rede urbana na microrregião de Foz do Iguaçu é uma das únicas do país
que possui uma dinâmica de interações entre centros urbanos que extrapolam os
limites fronteiros nacionais e engloba a faixa de fronteiriça na qual mantém a tríplice
do Brasil com o Paraguai e Argentina e estando alguns municípios vinculados a mais
de um centro, resultando em dupla ou tripla inserção e cidades estrangeiras em sua
rede. A área de fronteira margeada pelo Paraná, se estende a 150 km largura e 16
mil quilômetros de extensão e cobre 139 municípios14 e demanda políticas públicas

14

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO: Núcleo da Faixa de Fronteira do Paraná beneficiará mais de 2
milhões de pessoas. Disponível em< http://www.mi.gov.br/> Acesso em: 01de setembro de 2016
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regionais específicas, mediante a união de esforços entre Estado, governo federal,
municípios e instituições da sociedade civil para promover o desenvolvimento
econômico e social no esforço para combater o contrabando, o narcotráfico, reduzir
a violência na faixa de fronteira.
Os arranjos populacionais, enquanto resultado da fragmentação crescente
entre o local de moradia e local de trabalho impulsiona de mobilidade populacional,
em variados padrões de arranjos mesmo que as relações de complementariedade
ou de dependência dos núcleos urbanos ultrapasse os limites territoriais da nação.
Mais que a extensão de contato entre o Brasil e seus países vizinhos,
compreendemos a fronteira em seu sentido objetivo, isto é, material, como uma
região cortada pelos limites político-administrativos dos países, mas também
comporta elementos de uma construção social simbólica em seus limites, que
remete à perspectiva simultânea de cruzar ou ser barrado.
As cidades de fronteira e aglomerações transfronteiriças como Ciudade del
Este e Foz do Iguaçu são a materialização destas relações em contínua
transformação, expressando-se em configurações urbanas aglomeradas, ou
simplesmente próximas, entre ocupações de países vizinhos. Elas se destacam,
portanto, pelo que se chama de aglomerações transfronteiriças, “cujas áreas de
ocupação contínua, resultantes da expansão urbana de cidades vizinhas, mesmo
que cortadas por cursos d’água, perpassam e interconectam territórios de mais de
um país” (OLIVEIRA, 2011, p.80-81).
Não podemos deixar de reconhecer que um dos grandes impulsionadores da
dinamização da aglomeração fronteiriça em Foz do Iguaçu foi a Construção da usina
hidrelétrica de Itaipu, quando Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, de forma menos
intensa, Puerto Iguazú vivenciaram uma intensa ocupação de sua área urbana, cuja
expansão territorial deu origem à aglomeração na fronteira dos três países.
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Essas infraestruturas impactaram de sobremaneira a região nas dimensões
política, econômica, social e ambiental. Um dos efeitos mais evidentes decorrentes
das infraestruturas técnicas dos objetos espaciais como a Usina de Itaipu, foi o
incremento populacional e a nova configuração aglomerativa, contribuindo para que
o município de Foz do Iguaçu desse um salto de 33.966 habitantes em 1970 para
309.113 em 2007, conforme dados dos censos dos respectivos anos publicados pelo
IBGE. Conforme Oliveira (2011) Ciudad del Este reproduziu crescimento similar,
como mostram dados da Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos
(DGEEC), do Paraguai.
Considerando a articulação entre as cidades de Foz do Iguaçu e Ciudad del
Este, podemos destacar conforme (KNEIB e SILVA, 2005) que a aglomeração
sustenta um polo gerador, capaz de promover constantes rearranjos na circulação
de mercadorias e pessoas do oeste paranaense.
Embora as cidades de faixa de fronteira como Foz do Iguaçu e Ciudad del
Este configurarem territórios de grande densidade de fluxos, ainda são insuficientes
os procedimentos de cooperação e pouco monitorada o tamanho e composição da
população, as demandas de serviços, e os capitais gerados e em circulação.
Além da movimentação de capitais observa-se que os fluxos populacionais
trazem consigo a produção capitalista do espaço, estimulando o surgimento de
novos loteamentos imobiliários, que por sua vez, demanda médio prazo novos mais
complexos serviços e equipamentos de saúde e educação, infraestrutura de energia
como também intensifica a especulação fundiária nos espaços adjacentes
As diversas formas de ocupação do espaço, a ampliação da mancha urbana e
da malha rodoviária, possibilita a formação de redes de comunicação, induzem um
formato de relações fronteiriças substancialmente diferenciado. A intensificação das
relações entre cidades de fronteira passa a delimitar novos contornos do território
regional, materializado na construção e na manutenção de acessos, capitalização
das redes de energia e comunicações.
Considerações Finais
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Os

estudos

sobre

a

dinâmica

espacial

decorrentes

dos

arranjos

populacionais em área de fronteira ainda são insipientes no que tange ao
monitoramento mais preciso dos processos que estimulam o fluxo populacional entre
Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. Entre os processos estão a fragmentação do lugar
de moradia, busca de serviços e bens, periurbanização, expansão reticular e o
crescimento das políticas de integração regional da América do Sul, em que Brasil e
Paraguai são protagonistas diretos.
Esse fenômeno está diretamente ligado a interdependência da rede-urbana
para além dos limites territoriais, que não mais obedece a lógica da velha hierarquia
urbana, estabelecendo solidariedades técnicas e de serviços mobilizando um grande
contingente populacional que transitam periodicamente num movimento pendular
entre cidades de fronteiria. Cresce portanto, as relações horizontais, nãohierárquicas, de complementariedade e cooperação, isto é, a articulação da rede
urbana

para

além

das

relações

de

dependência,

com

o

aumento

da

interdependência entre os centros urbanos.
Os arranjos populacionais enquanto fragmentação crescente entre o local de
moradia e o local de trabalho associado aos arranjos populacionais tem gerado um
processo de reconfiguração espacial como a periurbanização e a expansão reticular
demonstrando que as dinâmicas dos arranjos interferem no processo de
organização do espaço urbano.
Os arranjos populacionais de fronteira redefinem e delimitam ações políticas
específicas, visto que, quase sempre está em jogo interesses bilaterais que devem
ser equacionados de forma a complementar ambas as partes. O relacionamento
entre Brasil e Paraguai não está restrito a uma dinâmica regional dentro do Bloco
Mercosul, fatores externos como o comércio entre China e Paraguai. Esse comércio
dinamiza o fluxo populacional de brasileiros na área de fronteira e acabou por
revelar relacionamentos horizontais não-hierárquicos que contribuem para tornar a
Cuidade del Este um polo de distribuição de produtos chineses para dentro do
Brasil.
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Outro elemento político-econômico de integração regional e dinamizador de
fluxos populacional na faixa de fronteira é a Hidrelétrica Binacional de Itaipu,
importante parque tecnológico de geração de energia que estimula o setor de
serviços e turismo em Foz do Iguaçu, sendo de extrema importância para
cooperação e dinamização do fluxo de pessoas entre a zona de fronteira do oeste
paraense.
Os arranjos populacionais de fronteira entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este
é o mais intenso entre todas as faixas de fronteiras do país o que faz dele o centro
de ações políticas territoriais bastante específicas, pois os problemas e a
emergência de uma arquitetura organizacional da economia baseada em fluxos
transfronteiriços, possui escalas e articulações bem diferentes do sistema de
Estados previamente estabelecido, demandando ações de planejamento bem
articulados e que atenda interesses mútuos.
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AS FRONTEIRAS SIMBÓLICAS DOS CONDOMÍNIOS FECHADOS: PAISAGENS,
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Resumo: Os condomínios fechados produzem fronteiras simultaneamente materiais,
por meio dos muros, e simbólicas. Nesse sentido, indagamos: como essas fronteiras
simbólicas são produzidas? Este artigo tem como objetivo mostrar que as fronteiras
simbólicas

dos

condomínios

fechados

são

produzidas

pelas

paisagens,

representações e discursos, a partir do estudo de caso de Parnamirim-RN.
Utilizamos como procedimentos de pesquisa: a observação e registro fotográfico; a
análise de panfletos publicitários; e entrevistas com corretores imobiliários. Os
resultados mostraram que essas fronteiras simbólicas são produtos e produtoras de
contenções que recluem os moradores no condomínio fechado e excluem a eles
mesmos da vida da cidade.

Palavras-Chave: Fronteiras simbólicas; Condomínios fechados; Parnamirim.

Introdução

A fronteira é o “ponto limite de territórios que e redefinem continuamente,
disputados de diferentes modos por diferentes grupos humanos” (MARTINS, 2009,
p. 10). A fronteira não se reduz à fronteira geográfica, ela engloba a fronteira das
civilizações, do espaço, das culturas, das visões de mundo, das etnias, da história,
da historicidade do homem, do humano (MARTINS, 2009).
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O território é, em uma primeira aproximação, “um espaço definido e
delimitado por a partir das relações de poder” (SOUZA, 2013, p.78). E em uma
segunda aproximação, o território é “relações de poder espacialmente delimitadas e
operando, destarte, sobre um substrato referencial” (SOUZA, 2013, p.96). A gênese
e as razões do interesse de manter esse território está associada ao valor
estratégico do espaço, como também às ligações afetivas e de identidade de um
grupo social com esse espaço. Os territórios, assim como as fronteiras, são
simultaneamente materiais e simbólicos, quando vistos em uma óptica integradora
(HAESBAERT, 2004)
Os condomínios são territórios, delimitados pelas fronteiras materiais, os
muros, e por fronteiras simbólicas presentes nas paisagens, nas representações da
mídia e nos discursos das pessoas. Portanto, o objetivo desse artigo se constitui em
mostrar que as fronteiras simbólicas dos condomínios fechados são produzidas
pelas paisagens, representações e discursos, a partir do estudo de caso da cidade
de Parnamirim, na Região Metropolitana de Natal, estado do Rio Grande do Norte.
Para atingirmos esse objetivo utilizamos como procedimentos metodológicos
a leitura, reflexão e discussão das obras de Michel Foucault [1978, 1984], Rogério
Haesbaert (2014) e Vladimir Safatle (2016). Também fizemos uma atividade de
campo,no dia 09 de maio de 2016, nas ruas do bairro de Nova Parnamirim para a
observação visual, auditiva e olfativa, além do registro fotográfico dos condomínios
fechados em Parnamirim. E por fim, fizemos uma atividade de campo no 12º Feirão
CAIXA da Casa Própria realizado entre os dias 17 e 19 de junho, no estacionamento
do Natal Shopping, onde foi montado o Salão da Casa Própria e quando
conversamos com alguns corretores e adquirimos alguns panfletos de publicidade e
propaganda dos empreendimentos imobiliários de Parnamirim.

As fronteiras simbólicas dos condomínios fechados
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Os condomínios fechados são mecanismos de poder de um determinado
grupo social. Os mecanismos históricos de poder são: o mecanismo legal ou
jurídico; o mecanismo disciplinar; e o mecanismo dos dispositivos de segurança
(FOUCAULT, 2008 [1978]). Os condomínios são mecanismos disciplinares para os
de dentro e dispositivos de segurança para os de fora.
Os mecanismos legais ou jurídicos são, de acordo com Michel Foucault,
mecanismos arcaicos, típicos da Idade Média até o século XVIII. O espaço na Idade
Média, segundo Foucault (2009 [1984]) era um espaço de localização e um espaço
de sacralização dos lugares entre: o sagrado e o profano; o protegido e o aberto; o
urbano e o rural; o celeste e o terrestre; o localizado e o deslocado. O espaço na
Idade Média era, portanto, um espaço da localização e dos mecanismos de poder
legais e jurídicos.
Os mecanismos disciplinares são, para Michel Foucault, mecanismos
modernos, que passam a existir a partir do século XVIII, porém, não excluem os
mecanismos legais e jurídicos, ao contrário, os engloba. O espaço no século XVIII,
de acordo com Foucault (2009 [1984]), é o espaço da extensão que engloba a
localização, como também, é o espaço da dessacralização teórica e não prática dos
lugares. O espaço do século XVIII era, portanto, um espaço da extensão e dos
mecanismos disciplinares de poder.
Por fim, os mecanismos de dispositivos de segurança são, segundo Michel
Foucault, mecanismos contemporâneos, que abarcam também os mecanismos
legais ou jurídicos e os mecanismos disciplinares, não os excluindo. O espaço na
atualidade, para Foucault (2009 [1984], p.412) é o espaço do posicionamento, que
“é definido pelas relações de vizinhança entre pontos e elementos” e que abarca a
extensão e a localização. O espaço atual é sacralizado entre: privado e público;
familiar e social; cultural e útil; de lazer e de trabalho; transparente e obscuro; de alto
e de baixo; circulante e fixo; de dentro e de fora. O espaço contemporâneo é,
portanto, um espaço do posicionamento e tem os dispositivos de segurança como
mecanismos de poder.
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O espaço urbano, a cidade, é, assim como os condomínios fechados, um
espaço simultaneamente disciplinar e de segurança (HAESBAERT, 2014).O espaço
urbano disciplinar, que surge no século XVIII, é um espaço vazio, artificial, unifuncional, individualizado, individualizante, exclusivista, enfim, espaços disciplinares
da organização dos espaços. O espaço urbano de segurança é o espaço
contemporâneo, que não exclui o espaço disciplinar, ao contrário, o abrange, se
caracterizando como o espaço dos dados materiais, das populações, das massas,
das multidões, multifuncionais, multiterritoriais, polivalentes, são assim, espaços dos
mecanismos de segurança, espaços da regulamentação da biopolítica.
Nesse contexto os condomínios fechados são simultaneamente espaços
disciplinares e de segurança. Esses espaços simultaneamente disciplinares e de
segurança caracterizam-se por três processos complementares e contraditórios:
reclusão, exclusão e contenção (HAESBAERT, 2014).
A reclusão ocorre de forma compacta como em escolas, hospitais,
psiquiatrias, prisões, quartéis e locais de trabalho, ou seja, uma reclusão por
exclusão, que surgiu no século XVIII e caracteriza-se pelo internamento,
marginalização e punição. Como também, a reclusão ocorre dialeticamente de forma
branda, na cidade como um todo, se caracteriza pela fixação de aparelhos de
normatização, pelo controle geral do espaço, do tempo e dos corpos,
desencadeando uma reclusão pela inclusão (HAESBAERT, 2014).
Os condomínios fechados caracterizam-se pela reclusão compacta de
sujeitos que pertencem a um mesmo grupo social, que ficam atrás dos muros
condominiais. Essa auto reclusão compacta é produto e produtora da reclusão
branda das ruas da cidade. Assim, os sujeitos “iguais”, pertencentes ao mesmo
grupo social, se recluem por inclusão de si mesmos e por exclusão dos diferentes,
dos “desiguais”. Cada grupo familiar se reclui em seu apartamento (no caso do
condomínio vertical) ou em sua casa ou duplex ou tríplex (no caso do condomínio
horizontal), ocorrendo uma reclusão da reclusão. Essa reclusão é ainda maior
quando pensamos em cada indivíduo que em um apartamento ou casa se reclui em
seu quarto, em um terceiro nível de reclusão, a do corpo. Toda reclusão produz uma
exclusão.A reclusão evidencia o que Souza (2008) denominou de auto segregação a
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partir dos condomínios exclusivos. Essa reclusão e auto segregação é uma atitude
típica do individualismo dos tempos modernos, que gera a exclusão.
A exclusão pode ocorrer: pela natureza sem sociedade, como nas Unidades
de Conservação, nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável, nas Áreas de
Proteção Ambiental; pela sociedade sem natureza como nos sarcófagos das usinas
nucleares desativadas; e pelo impedimento de acesso de grupos sociais
(HAESBAERT, 2014). Neste último incluem-se os condomínios.
Nesse contexto de exclusão, os moradores dos condomínios fechados
excluem o outro dos espaços de dentro do condomínio. Porém, contraditoriamente,
esses moradores excluem a si mesmos dos espaços de fora do condomínio, ou seja,
se auto excluem da cidade. Esse fenômeno exemplifica claramente a sacralização
prática dos espaços como abordado por Michel Foucault, pois, além dos espaços de
dentro e de fora, os condomínios sacralizam os espaços públicos e privados.
Os condôminos fechados excluem os sujeitos “não iguais” dos espaços
privados, no interior do condomínio. Porém, esses espaços privados tornam-se
públicos (ou seriam apenas espaços coletivos?) para os sujeitos “iguais”, a saber: as
piscinas, os parques infantis, as quadras poliesportivas de cimento e de areia, os
salões de jogos, os salões de festas, as ruas do condomínio. Dialeticamente, os
moradores dos condomínios se auto excluem dos espaços públicos (privatizados
pela vigilância) da cidade (as ruas, as avenidas, as praças). Portanto, a reclusão de
si mesmo gera a exclusão do outro e de si mesmo. E essa reclusão-exclusão se dá
por meio da contenção.
A contenção é “a disciplina pela vigilância (o ‘vigiar e punir’ foucaultiano) e a
segurança pelo monitoramento (informacional) ” (HAESBAERT, 2014, p.198). A
contenção engloba, reclui, deixa do lado de dentro, contém algo ou alguém em um
espaço. A contenção dialeticamente (ou dialogicamente) não engloba, exclui, deixa
do lado de fora, contém algo ou alguém de um espaço. Essas fronteiras simbólicas,
que contém, recluem e excluem os de dentro e os de fora são produzidas pelas
paisagens, representações e discursos.
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Paisagens, representações e discursos em Parnamirim-RN

O termo paisagem foi inventado no final do medievo, nos Países Baixos, e se
referia às pinturas produzidas a partir de um olhar de uma determinada janela. A
paisagem abarca tanto os elementos da primeira natureza, a natureza natural, e os
elementos da segunda natureza, a natureza produzida pela humanidade. A
paisagem também engloba os artifícios implícitos, as paisagens simbólicas
(CAUQUELIN, 2007 [2000]). Portanto, as paisagens são representações e
discursos, como também, as representações e os discursos são paisagens implícitas
e simbólicas.
O que observamos de imediato na paisagem dos condomínios fechados são
os muros e seus acessórios. Os muros dos condomínios fechados, torna essa forma
de moradia verdadeiros enclaves fortificados, criando uma nova ordem privada,
onde o espaço privado é também um espaço público-coletivo (CALDEIRA, 2000).
Os muros, as cercas elétricas, os arames farpados, as câmaras de vigilância,
as guaritas dos condomínios fechados, nessa perspectiva, servem para conter a
entrada dos indesejados ou dos alegados criminosos, conter a circulação dos outros,
dos diferentes, dos “não iguais” ou “desiguais” dentro do condomínio, enfim serve
para conter o outro. Contraditoriamente, esses elementos da paisagem dos
condomínios servem para conter a saída dos seus próprios moradores, conter a
circulação desses moradores fora do condomínio, conter a circulação deles na
cidade, e por fim, serve para conter os condôminos pela contenção do outro.
O muro dos condomínios fechados representa a força de um poder (o de um
grupo social) e o controle da circulação (dos outros grupos sociais). O muro é um
limite e uma fronteira. Viver no limite tem um significado abstrato e um significado
concreto (HAESBAERT, 2014). O limite abstrato é viver uma situação limite. O limite
concreto é viver constantemente passando entre fronteiras, limites e muros
concretos. A fronteira é “muito mais do que uma linha divisória que separa (no
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sentido mais estrito de limite), é um lugar de encontro (ou, em outras palavras, de
com[n]-front[o] e des-encontro)” (HAESBAERT; 2014, p.279).
Os muros dos condomínios fechados, atrelados à outros dispositivos de
segurança como cerca elétrica, arame farpado, câmaras de vigilância e guarita
mostra a força de sujeitos pertencentes a um grupo social de se incluírem a si
mesmos e de se excluírem da circulação com os sujeitos de outros grupos. Os
muros são limites físicos, dos quais os moradores dos condomínios estão
constantemente passando por essas contenções: se incluem-recluem dentro do
condomínio e se excluem da cidade; se recluem no espaço privado-público-(coletivo)
do condomínio e se excluem do espaço público-privado-(de vigilância) da cidade;
por fim, abrem para o condomínio e se fecham para a cidade.
Porém para circularem na cidade os condóminos se excluem e se fecham aos
espaços privados-públicos-(coletivos) de dentro do condomínio e se incluem e se
abrem aos espaços públicos-privados-(de vigilância) da cidade. Porém essa inclusão
e abertura para a cidade é relativa. A vida condominial geralmente continua pelas
ruas e avenidas, pois, os moradores de condomínios se excluem e se fecham para a
cidade dentro dos seus automóveis, o transporte privado individual, um outro tipo de
contenção-exclusão-reclusão, de fronteira, de limite, de condomínio. Raramente, os
moradores de condomínio utilizam a rua para esperar a passagem do transporte
público coletivo.
Por fim, geralmente, os condôminos saem de seus condomínios residenciais
para o lazer-consumo dos shopping centers, outros espaços privados-públicos(coletivos), novamente se excluindo e se fechando para a cidade, em uma outra
contenção-exclusão-reclusão, fronteira, limite, em um condomínio de consumo. E os
espaços públicos-privados-(de vigilância) das praças? Estes espaços, pelo menos
nas maiores cidades brasileiras, estão cheios de medo e vazios e de pessoas,
vazios da cidade. As praças, pelo que observamos no cotidiano, só são espaço
públicos-privados frequentemente utilizados em pequenas cidades, onde ainda não
há os espaços privados-públicos dos shopping centers, cidades que ainda não são
interessantes para investimentos do mercado, cidades onde os condomínios ainda
são uma raridade.
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Safatle (2016) nos questiona que tipo de afeto está por trás do que Dunker
(2015) denomina de “a lógica dos condomínios”. Para Safatle (2016), a sociedade é
um circuito de afeto e de afetados. E, segundo ele, o afeto que construiu
historicamente nossas relações sociais foi o medo. Este é o afeto fundamental da
sociedade; é o afeto político central. O autor continua afirmando em sua entrevista
que o medo é plástico e tem um conjunto de vasos comunicantes. Podemos pensar
que esses vasos comunicantes ou redes de comunicação do medo são os
discursos, as representações e até mesmo as paisagens. Por hora, discutiremos as
representações.
Sobre as representações, estas são, segundo Lefebvre (1983 [1980]), o
presente-ausente e o ausente-presente. As representações estão entre o material e
o imaterial, pois são metáforas e metonímias do real, ou seja, elas não são a
realidade em si, mas a representa por meio de linguagens figuradas e substituindo a
parte pelo todo. Porém, elas próprias são reais, são produzidas e produzem relações
sociais e paisagens. As representações são paisagens e discursos, assim como, as
paisagens e os discursos são representações. A Figuras 01 mostra a representação
de um condomínio fechado em um panfleto publicitário distribuído durante o 12º
Feirão da Caixa.
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Figura 01 – Panfleto publicitário do condomínio fechado “Bosque das Árvores” da
Avenida Mahatma Ghandi em Nova Parnamirim.

Na Figura 01 observamos que o destaque para os dispositivos de segurança
ou que Melgaço (2010) denominou de tecnosfera da segurança: “segurança com
cerca elétrica”, “guarita”, “sistema de alarme” e “vigilância 24 horas”. Assim, um
conjunto de dispositivos de segurança, a tecnosfera da segurança, são abordados
nessas representações dos condomínios. Tais dispositivos criam os espaços de
segurança dos condomínios e os espaços de insegurança e do medo da cidade, a
tecnosfera da segurança e a psicosfera do medo (MELGAÇO, 2010). Sobre isso,
Saflate (2016) indaga se o risco, o perigo e a insegurança aumentou ou se
aumentou a lembrança de que vivemos em risco, em perigo e em insegurança.
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O discurso é segundo Foucault produzido, controlado, selecionado,
organizado e redistribuído e tem ao mesmo tempo a função de “conjurar seus
poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e
temível materialidade” (FOUCAULT, 1996 [1970], p.8-9). Assim, além das vozes das
pessoas, as paisagens e as representações também são discursos, assim como, os
discursos são paisagens e representações. Em entrevista, um dos corretores
imobiliários do Feirão da Caixa afirma que: “Ninguém compra mais casas. Pois, com
a violência que está aí, as pessoas, hoje, só querem comprar apartamentos e casas
em condomínios fechados”. Tal discurso fortalece a sensação de insegurança e o
medo.
O medo e a esperança, de acordo com Safatle (2016), estão em constante
dialética, assim não existe medo sem esperança, nem esperança sem medo. De
forma semelhante, Bauman (2009 [2005]) aponta uma dialética entre medo e
confiança. De acordo com Safatle (2016), o medo, ou a psicosfera do medo de
Melgaço (2010), é uma expectativa de um mal que pode ocorrer. E a esperança, ou
a confiança, é a expectativa que um bem pode ocorrer. O medo e a esperança
(confiança) são os elementos que participam da lógica dos condomínios. O medo do
mal que o outro pode fazer e a esperança (confiança) do bem que pode fazer a vida
em condomínio. Porém, o autor afirma que só há transformação social se formos
afetados de formas diferentes. Então enquanto vivenciarmos e formos afetados
pelos condomínios, reproduziremos esse modo de vida, esse habitat, essa reclusãoexclusão-contenção do outro e da cidade em sua totalidade.
Em seu trabalho, Bayer (2016) mostrou a existência de três bairros
(tradicional, de passagem e ausente) dentro do bairro Candelária em Natal-RN, que
ele representou enquanto um labirinto e seus muros simbólicos, para além dos
muros materiais dos condomínios. Nesse labirinto da Candelária há, segundo ele,
três movimentos de territorialização (simbólica) do medo: o que afeta os corpos dos
indivíduos; o que combate, enfrenta e ameniza o medo sentido; e o que categoriza
os espaços como perigosos. Apesar dos espaços do medo, há na Candelária os
espaços de esperança encontrados pelo autor. Também encontramos espaços de
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esperança e de confiança em Nova Parnamirim, bairro de Parnamirim-RN, como
mostra a paisagem da Figura 02.

Figura 02 – Faixa de protesto no Novo Sttilo Home Club.

Foto: Thiago Augusto Nogueira de Queiroz, 09 de maio de 2016.

A Figura 02 mostra uma faixa colocada no condomínio residencial vertical
Novo Sttilo Home Club, voltada para a Avenida Maria Lacerda Montenegro, uma das
principais ruas de Nova Parnamirim, com a seguinte frase: “Não seja mais um cliente
Cyrela insatisfeito. # Não compre um Cyrela”. Tal faixa se refere à empresa
CyrelaPlano&Plano, a incorporadora do condomínio, e ironiza sua propaganda
publicitária que diz “seja mais um cliente Cyrela satisfeito”.
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A insatisfação dos moradores exposta para a cidade mostra uma, talvez
pequena, esperança e confiança, um espaço de esperança e confiança de dentro do
próprio condomínio. Observamos, assim, que a esperança e confiança não está
somente junta com o medo, mas a esperança e a confiança estão dentro da
reclusão-exclusão-contenção. E junto com essa paisagem da esperança-confiança
de insatisfação de viver em um condomínio e de se ver fora dele, também existe o
medo dessa insatisfação ser apenas uma faixa, e que os moradores já tenham
esquecido ela (como de fato já foi retirada do local), e que agora voltaram para a
vida em condomínio, depois de ter saído dela com a faixa.

Considerações finais

Os mecanismos de poder contemporâneos são simultaneamente dispositivos
de segurança e dispositivos disciplinares, incluindo os dispositivos de leis e jurídicos.
Os espaços contemporâneos são espaços do posicionamento (incluindo a
localização e a extensão) e espaços dos dispositivos de segurança. Uma das
características dos dispositivos de segurança são os espaços de segurança.
Um dos mecanismos de segurança e disciplinar do espaço urbano atual são
os condomínios fechados, com seus muros, cercas elétricas, arames farpados,
câmaras de vigilância e guaritas. Esse dispositivo provoca uma reclusão-exclusãocontenção, produzindo territórios materiais, definidos e delimitados pelas relações de
poder. Os moradores dos condomínios se recluem atrás dos muros. Esses
moradores excluem o de fora da vida de dentro do condomínio, porém excluem a si
mesmos da vida de fora do condomínio, da vida na cidade. Essa reclusão-exclusão
se dá por meio dos muros de contenção, contendo o outro e a si mesmos.
O principal afeto que caracteriza as relações sociais ao longo da história é o
medo. Esse medo se dissemina pelas paisagens, por exemplo, dos condomínios,
pelos discursos dos moradores, e também pelas representações. As representações
dos condomínios fechados em panfletos publicitários enfatizam a questão da
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segurança (24 horas e total), a cerca elétrica, a guarita, o fechamento para a cidade.
Essas representações do condomínio servem muito mais para lembrar que estamos
vivendo em insegurança, em risco, em perigo que de fato existir o crescimento da
insegurança, do risco e do perigo.
Porém, o medo não existe sem a esperança. O medo de que alguma coisa
má vai acontecer, entra em dialógica com a esperança de que alguma coisa boa via
acontecer. Mesmo em situação de medo, há espaços para a esperança e espaços
de esperança como a manifestação, através de uma faixa, de moradores de um
condomínio fechado no bairro de Nova Parnamirim, em Parnamirim-RN, quando eles
se mostram insatisfeitos com a empresa que construiu os edifícios do condomínio. E
como o medo não existe sem esperança e vice-versa, ao mesmo tempo que vemos
a esperança e a confiança de uma vida fora do condomínio ou de insatisfação por
estar lá dentro, também há o medo dessa insatisfação se tornar apenas uma faixa.
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Resumo: Fronteira é um tema de interesse tanto do ponto de vista científico quanto
do Estado. O papel e a atuação do Estado nas regiões fronteiriças é um fato
marcante. Diante disto, o objetivo deste trabalho é compreender o papel e os
significados assumidos pelas organizações militares na sub-região XII do Arco
Central

da

Faixa

de

Fronteira,

no

estado

de

Mato

Grosso

do

Sul.

Metodologicamente, utiliza-se levantamento e coleta de informações e dados em
fontes primárias e secundárias, tendo como principal instrumento a realização de
entrevistas aos comandantes de quartéis. Como resultado principal, nota-se que as
ações e estratégias tomadas pelas organizações militares na região determinam as
formas pelas quais suas relações de controle e responsabilidade social, se
manifestam territorialmente.

Palavras-chave: Estado; geopolítica; fronteira; organizações militares.

Resumen : Frontier es un tema de interés tanto desde el punto de vista científico y
el Estado. El papel y el papel del Estado en las regiones fronterizas es un hecho
notable . En vista de esto, el objetivo de este trabajo es entender la función y
significado asumido por las organizaciones militares en la subregión XII Arco central
Franja fronteriza , en el estado de Mato Grosso do Sul . Metodológicamente ,
utilizamos la encuesta y la recopilación de información y datos sobre las fuentes
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primarias y secundarias , el principal instrumento de la realización de entrevistas a
los cuarteles comandantes . El principal resultado , se observa que las acciones y
las estrategias adoptadas por las organizaciones militares en la región determinan
las formas en que las relaciones de su control y la responsabilidad social se
manifiestan territorialmente .

Palabras clave : Estado ; geopolítico ; frontera ; organizaciones militares.

Introdução

Num congresso que objetiva debater a Integração Sul-Americana e a Inserção
das Regiões Periféricas, o presente trabalho visa compreender o papel e os
significados assumidos pelas organizações militares na sub-região XII do Arco
Central da Faixa de Fronteira, no estado de Mato Grosso do Sul. Esta delimitação
territorial advém do Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de
Fronteira (PDFF), do Ministério da Integração Nacional. Os municípios inseridos
nesta sub-região são: Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes da
Laguna, Jardim e Nioaque, no estado de Mato Grosso do Sul (figura 1).
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Figura 1: Localização das organizações Militares existentes na subregião XII do Arco Central da Faixa de Fronteira e no estado de Mato
Grosso do Sul.
Org. Orlando Moreira Junior, 2016.

Trata-se de uma região com baixa densidade demográfica e com uma
urbanização marcada por um conjunto de cidades pequenas, caracterizadas
principalmente por atividades decorrentes do setor primário e do ecoturismo.
Os aquartelamentos existentes na sub-região XII do Arco Central da Faixa de
Fronteira são: 10º Regimento de Cavalaria Mecanizada (Bela Vista); 4º Grupo de
Artilharia de Campanha (Nioaque); 4ª Companhia de Engenharia de Combate
Mecanizada (Jardim).

O Estado e a questão fronteiriça
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Fronteira é um tema de interesse tanto do ponto de vista científico quanto do
Estado. O papel e a atuação do Estado nas regiões fronteiriças são um fato
marcante. Seja por meio de medidas institucionais ou por projetos de planejamento,
a ação ideológica se faz presente, tanto como meio de política de defesa nacional
quanto de política de segurança internacional.
Becker (2006) apud Silva (2008), assinala que as áreas de fronteiras
caracterizam-se por serem locais de instabilidade e mutabilidade, onde podem surgir
reações e conflitos de diferentes natureza. Diante disto, diversas medidas
institucionais são tomadas, pelo Governo Federal, visando o controle do tráfico de
drogas e de outras atividades ilícitas.
Dentre as medidas institucionais, estão atribuições ligadas também às
operações antidrogas e de repressão aos delitos de repercussão nacional ou
internacional, como destacou Machado (2008). Existe, portanto, na instalação e
manutenção de organizações militares na Faixa de Fronteira, uma relação
geoestratégica e um controle, visando a sustentação da soberania nacional.
Por conta disto, Souza e Gemeli (2011), consideram que é pertinente pensar
a fronteira como forma diferenciada de organização territorial no bojo da ordem
territorial capitalista. Os autores citados consideram território, região e fronteira como
conceitos indissociáveis na análise geográfica dos espaços fronteiriços. Para eles, o
território pode ser interpretado como um espaço social, historicamente produzido e
organizado, permeado por relações de poder, por redes e por identidades, que estão
em constante transformação no tempo.
A questão geopolítica é fundamental na análise de uma região fronteiriça. O
papel e a atuação do Estado são fundamentais na organização territorial das
fronteiras, tendo suas atuações marcadas, principalmente, por meio de medidas
institucionais e de planejamento.
O Estado brasileiro interage com os seus equivalentes lindeiros. Essas
interações (“fricções” entre diferentes soberanias), fazem com que as fronteiras
envolvidas sejam transpassadas em ambos os sentidos, legal ou ilegalmente. A
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conjugação de forças econômicas, políticas, culturais e militares é a protagonista
desse fluxo, que traz vivacidade ao espaço em questão.
Mattos (2011) ensina que a fronteira é sempre uma área sensível, que a já
explicitada pressão fronteiriça costuma ser o estopim para a desarmonia e o conflito
entre Estados. Surge, então, a necessidade de desenvolver uma ciência que reflita
esse contexto e busque apontar caminhos para a melhor administração dessa
delicada parte do território.
Eis que se desenvolve a geopolítica: política aplicada aos espaços
geográficos sob a inspiração da experiência histórica (MATTOS, 2011, p.13). A partir
do aprendizado obtido ao longo da história busca-se analisar as relações de poder
que se desenvolvem na região fronteiriça, buscando preservar o que é bem
sucedido e apontar novos caminhos para corrigir eventuais falhas.
A Geopolítica não se restringe a questões de relações internacionais, mas
também compreende questões socioeconômicas. Para tanto, o supracitado plano
estabelece sete eixos estratégicos: segurança; saúde; infraestrutura e logística;
educação;

desenvolvimento

econômico;

desenvolvimento

socioambiental;

integração aduaneira.
No que tange a sub-região XII do Arco Central da Faixa de Fronteira, é
importante destacar que está encravada num espaço de conflito histórico por terras,
constituindo uma grande variável de instabilidade na região.
Para melhor compreender as ações do Estado e a territorialidade construída
pelas organizações militares na sub-região XII do Arco Central da Faixa de
Fronteira, bem como os papéis assumidos por elas, foram realizadas entrevistas aos
comandantes do 10º Regimento de Cavalaria Mecanizada (Bela Vista), do 4º Grupo
de Artilharia de Campanha (Nioaque) e da 4ª Companhia de Engenharia de
Combate Mecanizada (Jardim).

Com base no resultado das entrevistas, com o

conhecimento empírico da região e da experiência profissional vivenciada no
Exército, é possível analisar a atuação do Estado no processo de organização
territorial da região fronteiriça e seus desdobramentos.
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O comandante do 10º R C Mec, Tenente Coronel Claudio Carneiro Nardine,
afirma que “a atuação do Estado na região fronteiriça se dá de forma a manter a
integridade territorial do país. Para isso, é necessário que o controle e a fiscalização
de tais regiões sejam feitos a fim de mostrar a importância dessa faixa para o Brasil.
Além disso, o modo pelo qual o Estado atua é fundamental, pois o desenvolvimento
econômico e social dessas regiões está diretamente ligado ao interesse estatal”.
Ao analisar esta resposta, podemos destacar alguns conceitos, tais como:
integridade;

controle;

fiscalização;

desenvolvimento

econômico.

Quanto

à

integridade, podemos lembrar o lema positivista presente no pavilhão nacional
“ordem e progresso”, sendo o Estado o garantidor da ordem, sem a qual não haveria
progresso. Quanto aos demais conceitos destacados, percebemos um viés
keynesianista que entende o Estado como agente indispensável na economia,
promotor do bem-estar social.
O comandante do 9º GAC, Tenente Coronel Moacyr Azevedo Couto Junior,
ressaltou o papel da Polícia Federal no que tange ao controle do fluxo
transfronteiriço, e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),
que tem por missão principal promover a reforma agrária de maneira justa e
sistematizada, a médio e longo prazo, manter e gerir o cadastro nacional de imóveis
rurais, administrar terras públicas, além de identificar e registrar, demarcar e titular
terras destinadas a assentamentos e comunidades tradicionais quilombolas.
Ressalte-se ainda o processo de integração nacional das regiões centro-oeste
e amazônica, efetuado pelo Governo Militar, priorizando desenvolvimento da
agricultura e da pecuária. Nesta análise, destaca-se a importância da ação da
autarquia INCRA e do órgão Polícia Federal, cada um em sua seara, no combate
aos delitos transfronteiriços.
O Major Carlos Alberto Galvão Magalhães, comandante da 4ª Cia E Cmb
Mec, afirmou que majoritariamente a fronteira nacional está ocupada com atividades
econômicas primárias, como agricultura e extrativismo. Disse ainda que estas seriam
preponderantes no oeste e norte, respectivamente. Além disto, enfatizou a ausência
do Estado e suas instituições representativas, restando enquanto presença estatal
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as estruturas das Forças Armadas. Este fator favorece a mitigação da soberania, por
conta de um controle precário da faixa de fronteira.
Além da ênfase dada a atividade produtiva, destaca-se nesta resposta, o fato
das Forças Armadas serem a presença solitária do Estado, única garantia do
controle fronteiriço e da soberania nacional.
Fica evidente, portanto, a fragilidade na questão fronteiriça por parte de
atuação estatal. As Forças Armadas são a maior representação com atuação
múltipla e complexa: agente político (representante único do Estado na região),
social (integrador do território nacional), fiscal (controlador/fiscal) e econômico
(desenvolvimentista).

Estado: agente político

Nota-se, então, a presença “solitária” do Estado na sub-região XII do Arco
Central da Faixa de Fronteira. Aquelas que deveriam ser o último recurso a ser
utilizado pela Nação, acabam sendo o único recurso disponível à população.
Uma atuação que em tese seria emergencial, se torna permanente, em virtude de
uma estrutura estatal praticamente inexistente. Tal fato demonstra o total
desinteresse estatal em cumprir com seu papel constitucional de provedor básico.
Na sub-região XII do Arco Central da Faixa de Fronteira, as relações de poder
também se encontram em constante desequilíbrio, pois seu mediador não se faz
presente como deveria. Um grande exemplo nas limitações da condução estatal do
aspecto político, das relações de poder em conflito neste recorte territorial, é a
recorrente contenda entre indígenas e fazendeiros.
Esse vácuo de poder abre espaço para que poderes paralelos ao Estado se
estabeleçam e busquem preencher essa lacuna, como é o caso do crime
organizado. Redes criminosas se consolidam, dominam territórios e colocam em
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questão a ordem instituída, organizando grupos paramilitares que acabam por
exercer o poder repressivo, exclusividade do Estado, a seu bel-prazer.
Temos, então, um espaço de vivência e produção que não foi organizado e
que não está sobre domínios do Estado, colocando em questão a consolidação do
território e criando novas territorialidades. Ao considerar o território como uma
projeção espacial das relações de poder (políticas) do Estado, os problemas
estruturais da organização governamental do país se projetam no espaço em que
exerce sua soberania uma imagem descaracterizada de si mesmo, produzindo
assim um território que não reconhece sua própria identidade.

Estado: agente social

As Forças Armadas são a presença estatal também na questão social, tendo
papel preponderante como integrador das áreas marginalizadas aos grandes
centros, tanto na construção de rodovias e ferrovias, como também no atendimento
na área da saúde e na oferta de serviços básicos. Sem contar os jovens que,
anualmente, são convocados para o serviço militar obrigatório, oferecendo-os
profissionalização nos mais diversos ofícios, já na mais tenra idade, em localidades
que dificilmente isso seria oferecido.

Estado: agente fiscal

Uma das funções principais do Estado é o controle e a fiscalização. As Forças
Armadas são responsáveis pela soberania nos territórios fronteiriços. Controlar e
fiscalizar são atos de soberania que jamais devem ser desprezados.
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A extensa gama de crimes que ocorrem e que ainda caracterizam a fronteira
demonstra que infelizmente o desprezo é regra por parte do Estado. As Forças
Armadas mesmo com poucos meios para cumprir com sua missão, se esmeram
para fazer frente ao crime organizado estabelecido de forma tão densa.
Acrescenta-se, ainda, o fato do sistema de segurança pública ser formado por
diversos órgãos, dificultando a efetividade de sua atuação o fato de ter a
necessidade de uma coordenação com tamanha abrangência. Ou seja, sem um
sistema integrado, que trabalhe a longo prazo, levantando informações e cruzandoas, com ações preventivas e repressivas, que tracem parâmetros de atuação bem
definidos, dificilmente se chegará a algum resultado positivo.

Estado: agente economico

As Forças Armadas também assumem papel importante diante do contexto
desenvolvimentista exercido pelo Estado. Uma visão que está distante “das novas
tendências interpretativas da geografia política (...) não caberia mais a velha
concepção de um Estado uno, centralizador...” (COSTA, 2013, p.24).
Historicamente,

o

Estado

tem-se

colocado

como

provedor

do

desenvolvimento. As políticas territoriais, no país, caracterizaram-se, de um lado,
pela transferência direta de capital, ou seja, investimento público em infraestruturas
e investimento direto do Estado em projetos industriais e agrícolas. De outro, pela
concessão de incentivos monetários e fiscais.
Conforme entrevistas realizadas, é possível observar a impermeabilidade do
poder central refletida nas Forças Armadas, no Exército em particular, à novas
ideias, sobretudo, na área econômica. Na região em estudo, é evidente a
importância militar enquanto agente econômico. Todavia, ela não pode ser solitária
nessa iniciativa.
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O Estado e a criminalidade transfronteiriça

Nas entrevistas realizadas foram questionados sobre o combate a
criminalidade transfronteiriça sem o comprometimento à integração econômica,
política e social entre as nações amigas.
O comandante do 10º R C Mec, Tenente Coronel Nardine entende que “o
combate à criminalidade na fronteira deve ser realizado com cuidado, uma vez que
as leis aplicadas aqui são diferentes das que são utilizadas em outros países. Além
disso, não podemos cruzar a fronteira simplesmente porque estamos atrás de
determinada pessoa ou objeto, pois a chance de causar um grande problema
diplomático para o Brasil é considerável. Todavia, não é por isso, que não iremos
realizar operações que visam tal combate. Sendo assim, continuaremos agindo
firmemente para evitar todo e qualquer tipo de ilegalidade dentro de nosso território,
seguindo nossas leis e regulamentos”.
Na fala supracitada destaca-se a preocupação relativa às legislações serem
distintas entre os países fronteiriços, evidenciando como já colocado aqui, a
urgência quanto à unificação legislativa transfronteiriça. A questão diplomática
também é considerada.
Para o comandante do 9º GAC, Tenente Coronel Couto o “combate à
criminalidade se define contra as ações de crimes transfronteiriços, particularmente
no tráfico de armas, cigarro e drogas e no crime de descaminho e contrabando. A
atuação dos criminosos não compromete a integração mútua, em virtude desses
crimes serem realizados por quadrilhas e não por iniciativa de um Estado”.
Percebe-se que o entrevistado não entendeu o questionamento realizado,
posto que o questionamento foi em relação a possibilidade da atuação estatal no
combate ao delito transfronteiriço prejudicar as relações com os demais países e
não se tal prejuízo poderia decorrer estritamente da atuação dos meliantes.
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O Major Magalhães, comandante da 4ª Cia E Cmb Mec afirmou que “as
ações devem ser muito bem planejadas e executadas, evitando situações que
possam causar problemas diplomáticos”. Destacou ainda a importância da
realização de operações conjuntas entre as Forças Armadas dos países vizinhos,
assim como o recebimento constante de comitivas dos Exércitos vizinhos na
organização militar por ele comandada.
Ao analisar o exposto acima, percebe-se novamente a preocupação com
questões diplomáticas que podem decorrer de deslizes na repressão ao crime
transfronteiriço.
Em suma, o principal ponto nas falas relatadas é a questão diplomática.
Observa-se a importância do trabalho diplomático na conformação das fronteiras
nacionais como se encontram até o dia de hoje. O Itamaraty deve liderar tratativas
no sentido de criar uma agenda regional propositiva, em que se estude uma
compatibilização legislativa entre as Nações lindeiras, contribuindo para uma
vigilância fronteiriça mais eficaz.

Relações de controle e poder das organizações militares na sub-região XII do
arco central da faixa de fronteira

O território, integrado por sua estrutura física e seu contingente populacional
não é o único fornecedor da capacidade de uma Força Armada, mas é um dos
componentes a serem considerados na guerra, pois é, no mínimo, onde a guerra se
materializa. Portanto, é importante refletir sobre as relações de controle e poder das
organizações militares no território da sub-região XII do Arco Central da Faixa de
Fronteira, tendo por base ainda as respostas aos questionários apresentados aos
comandantes dos aquartelamentos presentes na região em estudo. Inicialmente,
vale destacar as questões: “como é realizado na sub-região XII do Arco Central da
Faixa de Fronteira o trabalho de Responsabilidade Social pelo Exército Brasileiro,
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promovendo o bem estar populacional”; e “como e quando ocorreu a atuação da sua
unidade nessa atividade”.
Para o comandante do 10º R C Mec, TC Nardine, a Força Terrestre tem como
objetivo a garantia de uma maior comodidade à população dessa área, visando,
sempre que possível, aproximar os habitantes locais do quartel. Disse ainda que
nesse intuito são promovidas as Ações Cívico-sociais (ACISO), seja em casos de
calamidade pública ou de carência de determinados serviços naquela localidade.
Um exemplo seria a cheia do Rio Apa, em dezembro de 2015, em Bela Vista, onde o
10º R C Mec atuou na realização do rápido escoamento das pessoas que estavam
em áreas de risco. Outros exemplos são: atendimento médico; palestras de
conscientização nas escolas; combate à vetores de doenças como a dengue, em
parceria com a prefeitura de Caracol e sua respectiva secretaria de saúde.
Ao analisar essa resposta, percebe-se a atuação do Exército Brasileiro na
mitigação de falhas estatais em questões como: inexistência de planos de
contingência para ocasiões de calamidade pública, precária prevenção de
proliferação de doenças, ineficaz conscientização populacional acerca de assuntos
de saúde pública.
O comandante do 9º GAC, TC Couto em relação às mesmas perguntas
respondeu citando, primeiramente, o artigo 142, da Constituição de 1988:

“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e
pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares,
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da
lei e da ordem”. (BRASIL, 1988)

Citou também o art. 16 da LC 97/99:

“Art. 16. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral,
cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma
determinada pelo Presidente da República.”
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Completou dizendo que o trabalho de Responsabilidade Social é exercido
pelo Exército por meio de ações de Defesa Civil e um apoio à comunidades carentes
nas Ações Cívico-sociais (ACISO). Destacou também o apoio à Defesa Civil na
enchente ocorrida em Nioaque, em 2013, no conflito entre fazendeiros e indígenas
nos arredores de Antônio João, em 2015, e no combate ao vetor transmissor de
doenças como a dengue, tanto em Maracaju, como em Nioaque, no corrente ano.
Ao analisar a resposta observamos o enfoque ao embasamento jurídico da
ação militar na Carta Magna e em Lei Complementar, apresentando uma previsão
ainda não citada, das possibilidades de ação subsidiária das Forças Armadas e
elenca as operações em que sua unidade foi empregada.
Para o comandante da 4ª Cia E Cmb Mec, Major Magalhães, o processo se
dá por diversos meios. Seja através de Ações Cívico-sociais (ACISO), seja no
combate à endemias, bem como no uso direto dos meios (cessão de ambulância,
médicos, viaturas, equipamentos de engenharia, etc.). Afirmou ainda que ao longo
de todo o ano passado a unidade esteve em apoio à sociedade civil.
Evidencia-se, portanto, um dado ainda não citado até aqui: a cessão de meios
materiais e humanos ao apoio à sociedade civil. Ademais, destaca o apoio realizada
à comunidade na qual se encontra inserida a unidade, ao longo de todo o ano.
Observa-se, então, um aspecto recorrente da atuação dos aquartelamentos como
representantes do controle e poder, visando preencher a lacuna da ausência do
Poder central. Algo já recorrente em toda a análise aqui realizada.
Quando questionado sobre como sua unidade emprega as prerrogativas da
ação militar na faixa de fronteira, o comandante do 10º R C Mec, TC Nardine,
afirmou que o emprego se efetua na instalação de Postos de Bloqueio e Controle de
Estradas (PBCE) com o intuito de impedir a entrada no País de produtos ilícitos.
Relata ser uma ação conjunta com órgãos federais e estaduais, tendo em vista que
nossa função é a segurança. Acrescentou que no que tange ao controle e
manutenção da faixa territorial são realizados reconhecimentos e vigilâncias visando
o levantamento de dados atualizados da fronteira e da segurança.
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Por sua vez, o comandante do 9º GAC, TC Couto afirmou que sua unidade é
empregada nas operações, sob coordenação da 4ª Brigada de Cavalaria
Mecanizada, com sede em Dourados, atuando na área de responsabilidade da
Brigada ou em áreas definidas pelo Escalão Superior.
O comandante da 4ª Cia E Cmb Mec, Maj Magalhães informou que sua
unidade é empregada em ações de controle da faixa fronteiriça (Ágata, Carcará,
Guaicurus, etc.), em apoio à comunidade (cessão de ambulância, combate à
dengue, manutenção de vias, etc.).
Resumidamente, nota-se que as ações e estratégias tomadas pelas
organizações militares na região determinam as formas pelas quais suas relações,
de controle e poder, se manifestam territorialmente. Para ampliar e otimizar as ações
estratégicas do Exército Brasileiro, o SISFRON (Sistema de Monitoramento de
Fronteiras) tende a contribuir, significativamente, com as relações de controle e
poder das organizações militares no Brasil e na região em estudo.

Considerações finais
Fica evidente que as três organizações militares apoiam e cooperam com as
Forças Auxiliares (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros), demais órgãos de
segurança (Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil), além de
Governo Federal, Estadual, Municipal, Tribunais Eleitorais: seja em operações de
garantia da lei e da ordem; segurança de grandes eventos em desastres naturais;
combate de epidemias; segurança de eleições, ou qualquer oportunidade que se
julgue necessário. As principais ações efetuadas por elas, tanto nas cidades onde se
localizam quanto na região, são: em operações de garantia da lei e da ordem (GLO)
no conflito entre fazendeiros e indígenas; em apoio ao combate da dengue;
realização de Posto de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE); na promoção de
eventos junto à sociedade civil; na cooperação com escolas e institutos de ensino
superior da região.
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Ao refletir teoricamente acerca da relação geopolítica-fronteira, bem como a
identificação da relação entre o Estado, a organização territorial e a questão
fronteiriça na sub-região XII do Arco Central da Faixa de Fronteira, chega-se a
algumas conclusões: o quanto são fundamentais o papel e a atuação do Estado na
organização do território por meio de medidas institucionais e de planejamento; a
urgência do estabelecimento de uma legislação fronteiriça única entre os países
lindeiros; a visível acomodação do Poder Executivo em relação a prestação de
serviços delegados às Forças Armadas como missões subsidiárias; a importância
para o Exército de apoiar a sociedade civil, visando a legitimação à sua atuação; o
SISFRON enquanto mitigador da vulnerabilidade fronteiriça e possibilidade de
autonomia da base industrial de defesa nacional; importância de meios que
possibilitem informações confiáveis para a tomada de decisão, tendo em vista a
enxurrada informacional característica da globalização sempre crescente em todo o
mundo.
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ESFRON: A ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA NA TRÍPLICE FRONTEIRA:
BRASIL, COLÔMBIA E PERU
Lenivaldo Carvalho Marques15
Ricardo José Batista Nogueira16

RESUMO
As regiões fronteiriças sempre provocaramgrandes preocupações por parte do
Estado brasileiro no que diz respeito a defesa do território, além de controle de
pessoas. Oartigo tem como objetivo analisar, descrever e identificar os resultados
práticos do convênio firmado entre o estado do Amazonas e o governo central, para
ações que culminaram na criação do Programa Estratégia de Segurança na
Fronteira (ESFRON), especificamente na cidade trifronteiriça de Tabatinga, para
atuar no combate a delitos e de forma coordenada com as outras forças na região.
Foram realizados levantamentos bibliográficos, visitas técnicas em Manaus e ida a
campo em Tabatinga. Os resultados da pesquisa são parte dos primeiros
levantamentos das visitas técnicas e ida a campo.
Palavras chave: Esfron; Fronteira; Segurança
RESUMEN
Las regiones fronterizas siempre causaron gran preocupación al Estado brasileño
con relación a la defensa del territorio, y circulación de personas. La investigación
tiene como objetivo analizar, describir e identificar los resultados prácticos del
acuerdo entre el estado del Amazonas y el gobierno central, para las acciones que
culminaron con la creación del Programa de Estrategia de Seguridad en la Frontera
(ESFRON), específicamente en la tri fronteriza ciudad de Tabatinga, para actuar en
la lucha contra la delincuencia y en coordinación con otras fuerzas en la región. Para
la bibliografía se llevaron a cabo visitas técnicas en Manaus e investigación en
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Tabatinga. Estos son parte de las primeras visitas técnicas en la región de
investigación.
Palabras clave: Esfron; frontera; seguridad

INTODUÇÃO
Durante o século XX, o mapa mundi sofreu profundas transformações no
que diz respeito às suas zonas fronteiriças. Em três momentos distintos essas
fronteiras sofreram alterações significativas, que culminaram em uma nova
regionalização

do

espaço

geográfico

mundial.

A

primeira

delas

deu-se

imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, com o desaparecimento de impérios
até então poderosos, como foi o caso do Império Austro-Húngaro e o Império
Otomano, surgindo a partir dessa fragmentação diversos países. O segundo
momento foi com o fim da Segunda Guerra Mundial, resultando na divisão da
Alemanha em dois Estados Nacionais distintos, e a independência política de
diversas colônias europeias na África e Ásia. O terceiro, e talvez o mais significativo
destes, ocorreu na última década do século XX, com a fragmentação da União
Soviética e alguns de seus satélites, notadamente a Iugoslávia e a Tchecoslováquia.
Mais recentemente a independência de Timor Leste, a divisão do Sudão e a
anexação da Criméia pela Rússia.O que se pretende analisar com essas constantes
transformações espaciais, é que a fronteira não é um ente imutável, fixo, estático.
Estão sempre se modificando, concomitante ao surgimento ou desaparecimento de
Estados Nacionais.
A fronteira é entendida como o limite do poder estatal. Para Nogueira (2012,
p.2) “independente de sua extensão, a fronteira, esta instituição territorial, terá seu
significado dado pelas relações instituídas com o outro, e pelas características
próprias em relação ao Estado nacional.” O Estado percebe a área fronteiriça com a
mesma forma que regionaliza as demais áreas de seu território. Por conta disso, em
algumas áreasa dinâmica sociocultural e econômica, estabelecida entre as
populações dos dois, e às vezes, até três ladosdessas fronteiras, impõem uma
dinâmica que, em algum momento, irá chocar-se com as normas vigentes nesses
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Estados lindeiros. Portanto, é esta dinâmica estatal que se pretende destrinchar com
este artigo, levando em conta as normas e leis que pretende impor uma ordem no
controle de circulação de pessoas e mercadorias, além de combate ao ilícito e a
criminalidade que ocorrem nessas regiões.

FRONTEIRA: UM PROBLEMA PARA O ESTADO NACIONAL?
Uma das maiores preocupações, em relação a integridade territorial de um
Estado nacional, estão nas bordas do seu território. Essa preocupação ocorre por
temor de quebra de sua integridade territorial por conta de vazio demográfico
existente ou mesmo incursões aventureiras de Estados vizinhos, bem como de
ilícitos dos mais variados,em áreas limítrofes, que ocorremnos mais distintos
Estados Nacionais do mundo.A problemática das fronteiras deve ser entendida a
partir de problemas concretos que ela representa para cada Estado. Nogueira (2012)
exemplifica citando a fronteira entre os Estados Unidos e México e Estados Unidos e
Canadá.Uma bastante vigiada e com rigoroso controle migratório estatal e no outro
extremo uma fronteira mais porosa.
Numerosos foram os eventos, ao longo da história, que ratificam a
necessidade de povoar, ou pelo menos vigiar, as fronteiras como forma de garantir a
integridade do seu território. Por conta dessa necessidade, são criadas condições na
infraestrutura interna para que o Estado dêsuporte ao movimento migratório interno.
Este suporte pode se concretizar a partir da aberturae/ou pavimentação de rodovias,
implantação de postos de saúde e escolas e outras benfeitorias, além de criar
políticas migratórias que estimulem a fixação de populações próximas a essas zonas
lindeiras.
Embora outros atores procurem partilhar com o Estado Nacional a
hegemonia nas zonas de contato interestatais, é, contudo, a figura do Estado que
impõe maior peso sobre as decisões que afetam o cotidiano das populações
fronteiriças. Portanto, é o Estado que detém o monopólio da organização espacial de
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seu território. Com relação ao monopólio estatal da organização e gestão do
território, Moraes afirma que
O grande agente da produção do espaço é o Estado, por meio de suas
políticasterritoriais. É ele o dotador dos grandes equipamentos e das
infraestruturas, o construtor dos grandes sistemas de engenharia, o
guardião do patrimônio natural e o gestor dos fundos territoriais. Por estas
atuações, o Estado é também o grande indutor da ocupação do território,
um mediador essencial, no mundo moderno, das relações sociedadeespaço e sociedade-natureza. (MORAES,2005p.43)

Pode-se perceber a visão positivista do Estado Nacional no tocante a
organização espacial do seu território. O positivismo estatal é influenciado pelos
estudos que Comte instituiu no século XIX, e que se tornou a principal corrente de
pensamento na Europa naquele século. Nos seus estudos, Augusto Comte idealizou
uma sociedade alicerçada em um tripé ideológico tendo o amor como princípio, a
ordem como base e o progresso como fim. Comte (p.103) considera que
[...] a ordem constitui sempre a condição fundamental do progresso e,
reciprocamente, o progresso é o objetivo necessário da ordem: como na
mecânica animal, são mutuamente indispensáveis o equilíbrio e a
progressão, um como fundamento e a outra como destino. (COMTE, s.d.
p.103)

Evidentemente que o Estado Nacional se valeu desses conceitos para a
modelagem social no interior de seu território, baseado no cumprimento das normas
estabelecidas por seu ente estatal, no intuito de evitar a desordem e o caos.
Mas, o que vem a ser realmente uma fronteira, do ponto de vista da
geografia? A primeira menção sobre este tema surgiu ainda no século XIX, quando
Friedrich Ratzel utilizou elementos da natureza, tais como um rio, uma cadeia de
montanhas, para identificar os marcos limites entre os Estados Nacionais, por conta
de sua visibilidade. No entanto, Reclus(apud CUBERO 2002) “já falava de uma
república universal, sem a existência de fronteiras e onde a solidariedade
ultrapassaria as raças e as línguas”. Os Estados dividem os povos. Reclus considera
que a divisão política mundial em Estados Nacionais é antinatural. Este pregava o
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fim dos Estados Nacionais como forma de organização do espaço mundial, tanto
que evitou, em sua cartografia, a representação dos mesmos. Uma abordagem mais
contemporânea foi descrita por Martin (1998), que conceitua a fronteira como sendo
[...] uma faixa, constituindo uma zona, muitas vezes bastante povoada onde
habitantes de Estados vizinhos podem desenvolver bastante intercâmbio,
em particular na forma de contrabando. Daí que, para os Estados, não é
admissível uma “zona neutra”, de limites imprecisos, recomendando-se,
inclusive, que não sejam transitórios, mas os mais permanentes possíveis, o
que contribui para evitar transtornos à população fronteiriça. (MARTIN 1998,
p.47)

Mesmo com todas as dificuldades apresentadas na organização da
sociedade e a “insistência" atual em afirmar que estes não detém mais o monopólio
nas decisões dentro do seu espaço territorial, a regionalização em Estados
Nacionais tem se mostrado eficaz dentro de uma conjuntura internacional, pois
trouxe paz, segurança e harmonia para as populações humanas.
O Brasil possui uma extensa faixa de fronteira na porção ocidental de seu
território. São aproximadamente 16 mil km de extensão de contato com Estados
lindeiros. Existem aproximadamente 11 zonas de contatos fronteiriços ao longo do
território brasileiro. Embora receba a mesma atenção do Estado brasileiro no tocante
a organização e consolidação do território, esta acaba regionalizando de forma igual
os desiguais, pois não leva em conta as especificidades de cada faixa de contato,
nem as particularidades dos contatos das populações que nela estão localizadas.
FIGURA 1. Faixa de Fronteira do Brasil
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Fonte: CDIF17
ÁREAS DE FRONTEIRAS NO ESTADO DO AMAZONAS.

O maior dos estados membros do Brasil, o Amazonas apresenta uma área
de aproximadamente 1 559 159,148 km², extensão maior que França, Suécia,
Espanha e Grécia somadas. Faz limites com três Estados Nacionais: Venezuela,
Colômbia e Peru. Possui 62 municípios, sendo que 21 deles estão situados na linha
ou em faixa de fronteira.
TABELA 1.Municípios amazonenses localizados em faixa de fronteira
MUNICIPIO

CLASSIFI
CAÇÃO

AMATURA

Faixa de
fronteira
Linha de
fronteira
Linha de
fronteira

ATALAIA
DO NORTE
BARCELOS

17

POPUL
AÇÃO IBGE 2016
11.047
18.599
27.589

Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira.
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BENJAMIN
CONSTANT
BOCA DO
ACRE
CANUTAMA
ENVIRA
GUAJARA
IPIXUNA
JAPURÁ
JUTAÍ
LÁBREA
NHAMUND
Á
PAUINÍ
SANTA
ISABEL DO RIO
NEGRO
SANTO
ANTONIO DO IÇÁ
SÃO
GABRIEL DA
CACHOEIRA
SÃO
PAULO DE
OLIVENÇA
TABATING
A
TONANTIN
S
URUCARÁ

Linha de
fronteira
Faixa de
fronteira
Faixa de
fronteira
Faixa de
fronteira
Faixa de
fronteira
Faixa de
fronteira
Linha de
fronteira
Faixa de
fronteira
Faixa de
fronteira
Faixa de
fronteira
Faixa de
fronteira
Linha de
fronteira

40.417
33.840
15.312
14.143
16.085
27.587
4.660
16.200
44.071
20.633
19.488
23.092

Linha de
fronteira
Linha de
fronteira

23.378

Faixa de
fronteira

37.300

Cidade gêmea
Faixa de
fronteira
Faixa de
fronteira

62.346

43.831

18.632
17.065
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FONTE:CDIF18.Adaptado por Lenivaldo C. Marques

No tocante as fronteiras estabelecidas com os Estados lindeiros, os limites
com a Colômbia tem sido a de maior dinamismo e preocupação, tanto em escala
regional quanto nacional e internacional. Dentre as maiores preocupações estão as
atividades de guerrilha, representada pelas FARCS, que atua, inclusive, nas bordas
da fronteira entre os dois Estados 19 . Vale aqui ressaltar que recentemente foi
assinado um acordo de paz entre esse grupo guerrilheiro e o Estado colombiano,
ainda a ser referendado em um plebiscito junto à população. Portanto,
aparentemente, a problemática da guerrilha está sendo resolvida.
Duas outras questões ainda são pendentes em relação a este Estado
lindeiro. A primeira diz respeito a extração e comercialização de peixe,especialmente
os peixes lisos20, que são bastante apreciados na parte setentrional da Colômbia. O
problema está em que muitos destes bagres são retirados de rios localizados em
território

brasileiro,

tanto

por

embarcações

brasileiras

quanto

por

barcos

colombianos, sem recolher os impostos devidos, configurando-se contrabando. O
segundo problema em questão, eainda muito em evidência a nível mundial, está no
flagelo das drogas. Este ainda muito distante de se ter alguma solução. Mesmo que
o Brasil não cultive a planta de coca e, consequentemente, não seja produtor de
cloridrato de cocaína, a fronteira do Brasil com a Colômbia, localizada na
mesorregião do Alto Solimões, no município amazonense de Tabatinga, que faz
fronteira com outro Estado Nacional, o Peru, tem servido como um importante

18

Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira
(cdif.blogspot.com.br – acessado dia 22/09/2016). Os informações referentes a população absoluta
foram atualizados por dados disponibilizados no site do IBGE.

19

O acontecimento de maior repercussão, talvez tenha sido o ataque a uma pequena guarnição do
Exército brasileiro localizado às margens do rio Traíra, em 1991. É possível encontrar uma
reportagem do canal de TV Rede Globo em <www.youtube.com/watch?v=MsAH8Zi_ddo>, acessado
em 24/09/2016 às 23:00h.
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corredor de passagem desse ilícito, o que tem provocado um alto grau de violência
física, principalmente homicídios, em decorrência de disputa de grupos criminosos
que atuam nessa região.
As questões relacionadas entre os Estados brasileiro e peruano, além da
passagem de drogas e de cartéis mafiosos que se instalaram na margem peruana
do rio Solimões, estão a extração e comercialização de madeira. As serrarias
peruanas são acusadas de extrair madeira ilegalmente do lado brasileiro e
transportá-las para a outra margem(MARQUES et al, 2004), por conta da pouca ou
nenhuma fiscalização existente. Essas ocorrências são percebidas notadamente na
foz do rio Javari, nos municípios brasileiro de Benjamin Constant e a municipalidade
de Islândia, no Peru.
A tríplice fronteira é representada pelos municípios de Tabatinga, no lado
brasileiro, o município de Letícia, a capital do Departamiento do Amazonas
colombiano, e o pobladode Santa Rosa, este pertencente ao Peru. É uma fronteira
bastante dinâmica em relação a livre circulação de mercadorias, pessoas e serviços,
principalmente entre as cidades conurbadas de Tabatinga e Leticia, e em menor
grau com o povoado de Santa Rosa, no Peru.

FIGURA 2. Localização Geográfica da Tríplice Fronteira Amazônica
Fonte: Adaptado do Google Earth por Lenivaldo C. Marques

O município de Tabatinga é, na visão estratégica do Estado brasileiro, área
de interesse nacional. Por conta desse interesse estatal, e por estar fora do circuito
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das grandes corporações transnacionais, este município tem recebido investimento
em infraestrutura e instalação de serviços provenientes dos governos federal e
estadual, que normalmente são encontrados somente nas grandes cidades. De certo
modo, o grande incentivador do circuito capitalista nessa faixa fronteiriça acaba
sendo o próprio Estado, devido ao grande investimento e deslocamento de pessoal
para lá.
Porém, dentre todos os problemas citados acima, o que mais preocupa o
Estado brasileiro é o fato de que essa região está narota internacional de tráfico de
drogas. Sendo assim, se faz necessário uma maior cooperação e coordenação entre
os órgãos de segurança estatais brasileiros, no sentido de melhorar a comunicação
entre suas várias esferas, quer sejam estaduais, federais ou municipais, que atuam
na tríplice fronteira amazônica.

A CRIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA NA FRONTEIRA – ESFRON
Preocupados com o que ocorrem nos rincões de seu território, o Estado
brasileiro, através do Ministério da justiça, criou estratégias específicas para os onze
estados que tem áreas de fronteira com nove Estados nacionais e uma possessão
francesa. No Ministério da Justiça, a responsabilidade ficou a cargo da Secretaria
Nacional de Justiça, no âmbito da Estratégia Nacional de Fronteiras (ENAFRON)
para criar mecanismos que possam combater os crimes típicos de região de
fronteira. O Amazonas, juntamente com outros dez estados, assinaram convênio
com o Ministério da Justiça com a finalidade de reaparelhar os órgãos estaduais de
segurança que atuam nessas regiões.
No Amazonas, o plano Estratégia Estadual de Segurança Pública Integrada
para a Região de Fronteira e Divisas do Amazonas (ESFRON), foi criado e
executado pela Secretaria de Segurança Pública, por meio do decreto 7.496 de 8 de
junho de 2011. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas
[...] A Esfron tem a missão de desenvolver ações de prevenção da violência,
repressão qualificada e de assistência social, inicialmente na linha de
fronteira do Amazonas com a Venezuela, Colômbia e Peru, objetivando
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impedir, conter e reduzir a incidência de práticas delituosas e
vulnerabilidades, mediante articulação e integração das forças estaduais da
Segurança Pública e parceiros das esferas dos governos Federal e
municipais, em interação com as comunidades locais.(SSP – AM, Portaria
074/2011)

Com uminvestimento inicial de cerca de R$ 3,5 milhões de um montante de
R$ 13 milhões para a finalização de implantação da primeira parte do programa,o
Estado brasileiro, indiretamente, estimula a economia de uma forma geral, uma vez
que serão realizadas licitações e posterior compras de materiais que possam
reaparelhar os órgãos de segurança que atuarão nas fronteiras. Ainda segundo a
Secretaria de Segurança Pública do estado do Amazonas, essa parte do recurso foi
para a compra de viaturas, armamentos e equipamentos à serem enviados para a
fronteira,além da instalação de um Escritório de Inteligência (ERINT) na região.
Tabatinga tem sido palco de graves perturbações sociais relacionados a disputa
entre facções mafiosas que atuam, principalmente, nos Estados lindeiros
colombiano e peruano.Por servir como corredor de passagem de drogas,
basicamente cloridrato de cocaína, Tabatinga tem apresentado um alarmante índice
de homicídios decorrentes do tráfico de drogas. De acordo com Paiva, o problema
ocorre por que
A cocaína é um componente importante da vida social na tríplice fronteira,
mobilizando múltiplos sujeitos para sua produção, transporte, circulação e
distribuição da droga para as demais cidades brasileiras. O que preocupa a
população de Tabatinga, no entanto, não é a droga que passa, mas a que
fica nas cidades do Alto Solimões e tem produzido efeitos práticos na vida
de quem mora na região. [...] Osmoradores falam da violência em Tabatinga
como um problema que tem se intensificado, principalmente as práticas de
vitimização de moradores em função de assaltos e furtos. (PAIVA 2015,
p.24)

Contudo, as ações do Estado para mitigar tais crimes tem sido bastante
incipientes, ou seja, com pouco resultados concretos. É importante salientar que as
forças de segurança dos outros dois Estados nacionais, que compõem essa tríplice
fronteira, tem combatido o tráfico de drogas, algumas vezes de forma combinada
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entre as suas forças de segurança. Como afirma um dos coordenadores de
implantação da ESFRON no Amazonas, o Coronel PM Paulo Roberto Vital
[...] com a instalação das duas bases, serão realizadas constantes
operações também nas cidades próximas de Tabatinga e São Gabriel da
Cachoeira, como é o caso de Benjamim Constant, Atalaia do Norte, Santo
Antônio do Içá, no alto rio Solimões, e Barcelos e Santa Izabel do Rio
Negro, no alto rio Negro, sempre em integração do Sistema de Segurança
Pública (polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Detran) e órgãos
federais, como Forças Armadas e polícias Federal e Rodoviária.O
atendimento imediato a ocorrências nesses municípios será feita pela Força
Integrada de Resposta Rápida, uma equipe formada por policiais,
bombeiros e agentes treinados especialmente para atuar em regiões de
fronteira.(SSP – AM, 2012)

Portanto, a implantação da Estratégia de Segurança na fronteira (ESFRON)
visa incrementar a articulação dos diversos atores localizados nessa tríplice
fronteira, com o intuito de dinamizar a interoperacionalidade nocombate aos tipos de
crimesfronteiriços. Várias operações conjuntas com outros órgãos fiscalizadores tem
sido frequentes, principalmente no combate a drogas e a contrabandos, que
provocam

perturbações

sociais

eevasão

de

divisas

ao

Estado

Brasileiro.Exemplificando tais ações, pode-se citar as operações de apoio ao IBAMA
durante as fiscalizações de madeireiras e barcos regionais, assim como a
participação nas Operações Ágata, estas em cooperação com as forças armadas
brasileiras.
Formada por uma fronteira viva (MARTIN,1998), o controle de circulação de
pessoas entre Brasil, Colômbia e Peru é quase inexistente. Existem postos de
controle entre Tabatinga (Brasil) e Letícia (Colômbia). No entanto, não ocorre
fiscalizações que objetivem combater o tráfico de ilícitos e o contrabando, uma vez
que o trânsito entre esses dois Estados sempre foi tolerado. Como afirma Motta
Por lo tanto, antes de que Tabatinga pasara de ser um fuerte militar a una
ciudad, gracias a lacreación del município, las relaciones cotidianas se
tejian principalmente entre Letícia e El Marco. Em 1983, El Marco
fueabsorbido por lanuevaunidad administrativa brasileña. Pese a ello,
larelación de estas dos poblaciones -El Marco e Letícia-, muyfluida puesto
que laconstrucción de laciudad colombiana empleóla mano de obra que
vivia em El Marco, así como enlos diferentes servícios que
demandabalaciudad colombiana enel primer tercio del siglo XX. (MOTTA
2012, p.205)
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No tocante a fronteira com o distrito de Santa Rosa (PERU), também não se
percebe fiscalização que interrompa o vaivém de pequenas embarcações pec-pec21
que diariamente transportam pessoas e toda a gama de produtos, muitos deles para
abastecer o comércio de Tabatinga. A população tabatinguense acusa as
autoridades brasileiras de serem negligentes em relação ao controle de imigração de
cidadãos peruanos, pois estes são apontados como os que mais praticam crimes
nesse município.(PAIVA, 2015)
A base operacional da Esfron está localizada em Tabatinga, junto ao 8º
Batalhão da Polícia Militar reunindo a Força Integrada da Polícia Civil, da Polícia
Militar, Bombeiros e Polícia Técnico-científica. A ponta de lança desse programa é a
Força Integrada de Resposta Rápida (FIRR) 22 , treinados especificamente para
atuação em áreas fronteiriças.
TABELA 2: Quadro de efetivos da FIRR

DESCRIÇÃO
Coordenador –
CMT
Subcomandante
Graduado
Guarnição –
Praças
Polícia Civil
Polícia Civil

CARGO

NÚMERO DE
NÚMERO DE
PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS
PREVISTOS
EXISTENTES

Oficial PMAM

01

01

Graduado PMAM

01

01

18

09

01

01

05

03

Cabo e Soldado
PMAM
Delegado
Escrevente e
Agente

21

São pequenas canoas impulsionadas por motores de polpa, tipo rabeta, geralmente produzidos
pelas marcas Honda ou Yamaha, e que assim são chamados, pela população local, por seu som
característico.

22

A Força Integrada de Resposta Rápida é uma composição multi-institucional da polícia militar,
polícia civil, polícia técnico-científica e bombeiros visando a atuação em fronteira a partir de
municípios base. Está subordinada à Secretaria de Segurança Pública através do setor de
coordenação da Estratégia Estadual de Segurança Integrada na Região de Fronteira e de Divisas do
Estado do Amazonas originariamente uma Câmara Técnica de Fronteira dentro do Gabinete de
Gestão Integrada Estadual.
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Polícia Civil –
DPTC
Corpo de
Bombeiros
ERINT/SEAI/SSP
DETRAN – AM
TOTAL

Perito

01

01

Mergulhador

02

02

01

01

02

00

Analista de
Inteligência
Funcionário

32

19

Fonte: ESFRON/SSP-AM

Com o início das atividades, operações já foram realizadas com o intuito de
combater o tráfico de drogas, o furto e roubo de veículos, bem como a ações
preventivas e investigativas de violência física, notadamente os homicídios.
Resultados das primeiras ações foram disponibilizados pela Secretaria de
Segurança do Amazonas, principalmente no que tange a apreensão de
entorpecentes, como aponta a tabela abaixo.

TABELA 3. Apreensões realizadas pela FIRR
DESCRIÇÃO
Veículos apreendidos
Medicamentos
Armas de fogo
Veículos recuperados
(produto de furto/roubo)
Munição
Entorpecentes (maconha)
Entorpecentes (cocaína)

2013
17
00
91

2014
18
1 caixa
04

11

02

04
0.290
gramas
0.980
gramas

28
3.680
gramas
2.000
gramas

FONTE: Gerência de Estatística/SSP-AM
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho de pesquisa se encontra no seu início. Muitas outras indagações
ainda precisam ser respondidas para se compreender a dinâmica organizacional que
o Estado brasileiro montou para ter uma maior presença e fiscalização em seus
rincões.
No tocante a tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, que ocorre na
região do Alto Solimões, no estado do Amazonas, objeto dessa pesquisa, existe a
particularidade de que essa fronteira é o que Vallaux(apud MARTIN,1998) denomina
de fronteira viva, levando em conta a densidade de povoamento e as relações de
intercâmbio entre as populações fronteiriças, neste caso trifronteiriça.
O visitante que chega a essa região, logo perceberá a forte integração entre
as populações dos três lados da fronteira. De certa forma, essa integração ocorre
mais entre brasileiros e colombianos, devido a particularidade de que estes dois
municípios formam uma conurbação. A relação de amizade entre brasileiros e
peruanos também se faz perceber de forma bastante amistosa. Entretanto, peruanos
e colombianos ainda mantém certa animosidade por conta de disputas territoriais
antigas e que envolvem, inclusive, a perda do território onde está localizada a capital
colombiana do departamento do Amazonas, Letícia.
Portanto, são essas particularidades, essa integração entre as populações
dessa tríplice fronteira, que realizam trocas comerciais, serviços e o livre trânsito de
pessoas entre os três Estados lindeiros é que tem caracterizado a problemática da
segurança, nem tanto territorial, mas sim de combate ao tráfico de drogas que usa o
Brasil como passagem, assim como a fiscalização dos produtos que transitam
livremente nos três lados, sem o recolhimento devido dos impostos ao tesouro
nacional, ocasionando perda de divisas, não somente do Estado brasileiro, porém do
colombiano e peruano concomitantemente.
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FRONTEIRAS QUE SE ABREM, FRONTEIRAS QUE SE FECHAM: A IMIGRAÇÃO
HAITIANA NO MATO GROSSO DO SUL
Alex Dias de Jesus23
alexdias@ifpi.edu.br

RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo central analisar os processos de inserção
social de haitianos no Mato Grosso do Sul - Brasil ou os processos de negação das
possibilidades de reprodução social. Os haitianos, que começaram a chegar no
Brasil no início de 2010, hoje são aproximadamente 50 mil em diversos estados. No
Mato Grosso do Sul, estão em diversas cidades, trabalhando, principalmente, no
comércio, na construção civil e indústrias. A metodologia da pesquisa consistiu em
levantamento bibliográfico sobre fronteiras e migrações internacionais e entrevistas
semiestruturadas realizadas com haitianos nas cidades de Dourados e Três Lagoas,
através das quais analisamos os processos de integração ao trabalho desses
imigrantes.
Palavras-chave: Fronteiras; haitianos; Mato Grosso do Sul.
RESUMEN
Esta investigacióntiene como objetivo centralanalizarlosprocesos de lainclusión de
los haitianos en Mato Grosso do Sul – Brasil o casos de negación de las
possibilidades de lareprodución social. Los haitianos, que comenzaron a llegar a
Brasil a principios de 2010, ahorasonalrededor de 50 000 envarios estados. En Mato
Grosso do Sul, se encuentranen diferentes ciudades, trabajando principalmente enel
comercio,

laconstrucción

lainvestigaciónconsistióen
lamigración

internacional

civil

e

levantamento
y

entrevistas

industrias.
bibliografico

La

metodología

sobre

lasfronteras

semiestructuradasconlos

de
y

haitianos
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enlasciudades de Dourados y Três Lagoas, a través delcual se analizanlosprocesos
de integración al trabajo de estosinmigrantes.
Palabras clave:Fronteras; haitianos; Mato Grosso do Sul.
INTRODUÇÃO
Estamos presenciando transformações socioespaciais cada vez mais velozes.
Os marcos, as referências, os símbolos alteram-se com maior velocidade. A
mobilidade, a fluidez, a compressão do espaço-tempo, marcas da modernidade,
exigem de nós um olhar mais atento diante das mudanças.
As fronteiras avançam para além dos limites, os fenômenos estão cada vez
mais interligados por variadas lógicas e, consequentemente, mais complexos. Fatos
aparentemente distantes e desconectados aparecem relacionados diante dos
nossos olhos. Nesse contexto, assume posição de destaque os movimentos
migratórios, exemplo claro das constantes e repentinas mudanças pelas quais o
mundo passa.
Diante disso, o presente trabalhoaborda as migrações de haitianos no Mato
Grosso do Sul – Brasil, na segunda década do século XXI. O objetivo central é
analisar o surgimento de fronteiras nas relações de trabalho tecidas entre os
haitianos e brasileiros em algumas cidades que têm se caracterizado como destino
desses imigrantes, bem como as práticas que se configuram como abertura e
fechamento das fronteiras.
A entrada de haitianos no Brasil tem início no ano de 2010, principalmente
pelas cidades de Brasiléia, no estado do Acre e Tabatinga, no estado do Amazonas.
Entre os meses de fevereiro e março daquele ano chegaram algumas dezenas de
imigrantes. O fluxo intensificou-se nos meses e anos seguintes e atualmente estimase que mais de 50 mil haitianos vivam no Brasil.
Após um período nas cidades acima mencionadas, muitos se deslocaram
para outras cidades do Brasil, principalmente para as regiões Sul e Sudeste à
procura de emprego. A mobilidade haitiana que no Brasil inicia-se nos estados da
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região Norte, alcança atualmente diversos estados, dentre eles, o Mato Grosso do
Sul, este, especificamente analisado neste trabalho.
Para uma melhor compreensão, o trabalho se estrutura em três seções: a
primeira contextualiza brevemente a imigração haitiana no Brasil, fato já analisado
por alguns autores como (COTINGUIBA, 2014) e (HANDERSON, 2015), mas aqui
como contribuição ao entendimento do objetivo principal. A segunda seção, aborda
essa migração no estado do Mato Grosso do Sul, destacando as dinâmicas desse
processo em escala estadual e por fim, discute-se o movimento das fronteiras
expressas na condição de trabalhador migrante, com suas barreiras e seus
atravessamentos.
A IMIGRAÇÃO HAITIANA NO BRASIL
A emergência do Brasil no cenário econômico internacional como um país de
maiores oportunidades no início do presente século, aliado ao endurecimento das
leis de imigração em tradicionais destinos como América do Norte e Europa, fizeram
com que vários fluxos de latino-americanos e africanos se dirigissem para o país,
destacando-se senegaleses, colombianos, bolivianos, haitianos, dentre outros.
A migração de haitianos para o Brasil tem início no ano de 2010, após o país
sofrer um violento terremoto na região da capital, Porto Príncipe. Porém, ao contrário
do que se tem amplamente divulgado, acreditamos que as causas do processo
migratório estão relacionadas a uma série de acontecimentos, do quais, o terremoto
foi um agravante.
Diante

da

instabilidade

política

e

econômica,

da

reprodução

das

desigualdades, a emigração haitiana representa as chances reais de ascensão
social não apenas para os que saem, mas também para os que ficam, pois a
decisão de migrar quase sempre é uma decisão familiar, coletiva e contém em si,
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temporária ou definitivamente, a dimensão do retorno, conforme aborda Sayad
(2000).24
Na história das migrações coletivas dos haitianos, surge o Brasil como um
novo destino. Depois dos Estados Unidos, República Dominicana, Canadá, dentre
outros, uma nova rede de solidariedade começa a se formar dando continuidade a
uma constante do povo haitiano: a migração. A entrada de haitianos no Brasil é uma
extensão de um processo mais amplo motivado pela instabilidade política, economia
nacional pouco desenvolvida, agravada com a catástrofe do terremoto de janeiro de
2010.
O crescimento econômico brasileiro no início do século XXI deu a este uma
visibilidade maior no cenário internacional. A relativa facilidade de entrada no país
pelas fronteiras da região norte, o endurecimento de políticas de imigração em
outros países, a possibilidade de obtenção de um visto permanente e as
oportunidades de trabalho com a copa de 2014, foram fatores que, culminando com
o terremoto de 2010, contribuíram para a vinda de haitianos para o Brasil.
Dessa forma, em fevereiro de 2010, através da tríplice fronteira Brasil-PeruColômbia, chegou um grupo de doze haitianos à cidade de Tabatinga-AM, vindos do
Peru, sendo acolhidos pela Pastoral da Mobilidade Humana de Tabatinga. De
acordo com Handerson (2015), esse foi o primeiro grupo de haitianos a solicitar
abrigo no Brasil. Nas semanas seguintes, outros grupos chegaram em Tabatinga e,
a partir do final do mesmo ano, em Brasiléia - AC, na fronteira com a Bolívia.25
O estudo de Cotinguiba (2014), indica que por Tabatinga chegaram cerca de
10 mil haitianos e por Brasiléia, cerca de 18 mil até 2014. A principal rota percorrida
tem origem em diversas cidades do Haiti, passando por República Dominicana,
Panamá, Equador, Peru e finalmente o Brasil entrando pelo Acre e pelo Amazonas.
24

Os estudos de COTINGUIBA (2014) e HANDERSON (2015) indicam que os recursos necessários para a
migração são, em grande parte, provenientes da família ou por meio de empréstimos. Assim, os haitianos
emigrados comprometem-se com as remessas de recursos aos familiares que ficaram no país.
25

De acordo com COTINGUIBA (2014), dois grupos de haitianos entraram no Brasil através da cidade de
Corumbá-MS, na fronteira com a Bolívia, em março de 2010.
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Se a entrada no Brasil pela “porta da frente” lhes havia sido
inviabilizada, em razão das exigências legais, a rota traçada
inicialmente pelos agenciadores era passar por alguns países
sul-americanos que não lhes exigia visto para chegar à
fronteira do Brasil, seja no estado do Amazonas ou do Acre,
onde

lhes

seria

mais

fácil

a

entrada

(SILVA

apud

COTINGUIBA, 2014 p. 91).

Muitos que entraram no Brasil por Brasiléia e Tabatinga tinham como destino
a Guiana Francesa, outros desejavam chegar ao Sul e Sudeste do Brasil. De acordo
com informações da pesquisa sobre a migração haitiana no Brasil da PUC de Minas
Gerais em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego 26 , muitos haitianos
permaneceram na região Norte, principalmente em Manaus-AM e Porto Velho-RO,
mas a maioria deslocou-se para cidades do Sul e Sudeste do Brasil, mas também
cidades do Centro-Oeste.
O MATO GROSSO DO SUL NO CONTEXTO
Nesse contexto de mobilidade, o estado do Mato Grosso do Sul se insere
como um dos muitos destinos dos haitianos. A maioria chegou ao estado depois de
experiências em outras cidades do Brasil, outros foram contratados por empresas
ainda no abrigo de Brasiléia - AC, alguns dias após a chegada ao país. Há também
aqueles que vieram diretamente do Haiti tendo como destino cidades sul-matogrossenses.
O migrante haitiano é um migrante para o trabalho. A expansão de
oportunidades de emprego em alguns setores da economia brasileira na primeira e
segunda décadas do século XXI, absorveu, em grande parte, a mão de obra haitiana
que para o país se dirigiu. Setores como construção civil, indústrias de alimentos e
comércio foram os que mais empregaram haitianos. Entretanto, tem sido constantes
as demissões dos mesmos, por uma série de motivos.

26

Pesquisa Estudo sobre a Migração Haitiana no Brasil: diálogo bilateral. PUC Minas e
Ministério do Trabalho e Emprego, 2014.
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A modalidade de contrato mais comum na construção civil é a empreitada.
Nos anos em que este setor estava em crescimento, as contratações ocorriam com
maior rapidez, os contratos duravam mais tempo e as demissões eram pouco
comuns. Porém, com a diminuição das obras e consequentemente dos empregos,
tem ocorrido uma maior mobilidade dos trabalhadores imigrantes em busca de
novas oportunidades. Como a razão de estarem no Brasil é o trabalho,
frequentemente estes mudam de cidade, mesmo que por um curto período.
O mesmo acontece em outros setores da economia que empregam, em
quantidade significativa, os trabalhadores haitianos, a exemplo da indústria
alimentícia. Com as demissões de empresas localizadas no Rio Grande do Sul,
Mato Grosso e São Paulo, muitos haitianos se deslocaram para o Mato Grosso do
Sul, principalmente para a cidade de Três Lagoas.
Também é significativo o número de haitianos que foram contratados para
trabalharem em empresas localizadas em cidades do estado ainda no abrigo de
Brasiléia, no Acre. Estes foram admitidos por empresários que se deslocaram até a
fronteira do Brasil com a Bolívia e após emitirem a Carteira de Trabalho brasileira,
embarcaram

em

ônibus

para

algumas

cidades.

Algumas

empresas

de

eletrodomésticos e abate de aves utilizaram essa estratégia.
Na capital, Campo Grande, dentre os haitianos, é comum encontrar aqueles
que estavam se dirigindo para cidades do Sul do país e resolveram ficar para tentar
a sorte por algum tempo. Alguns chegaram ainda em 2010 e entre um emprego e
outro permanecem na cidade. Outros vieram depois, a convite de amigos e parentes
que se estabeleceram na cidade. Nesse sentido, tem sido comum os pedidos de
reunificação familiar, principalmente de homens para trazer suas esposas e filhos.
Recentemente, tem sido comum a chegada de haitianos que vieram
diretamente para o estado do Mato Grosso do Sul em virtude das redes que se
estabelecem na migração. Parentes, amigos ou conhecidos que conseguem
emprego, facilitam de alguma maneira a chegada dos demais, seja enviando
dinheiro, informações ou dividindo o aluguel na cidade de destino. Em setembro de
2016, um pequeno grupo de haitianos recém-chegados à cidade de Três Lagoas à
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convite de amigos, frequentava, diariamente, o Centro Integrado de Atendimento ao
Trabalhador (CIAT) à procura de emprego.
Este fato nos ajuda a compreender que a escolha do local de destino nem
sempre se dá apenas por fatores econômicos, mas também pelo papel das redes de
relações sociais que são tecidas no processo migratório. Às vezes, um local pode
não oferecer os melhores salários ou oportunidades de emprego mais abundantes,
mas a rede de solidariedade pode funcionar como um ponto mais atrativo a favor da
permanência do migrante.
Los contactos que se establecen mediante lastrayetoriassocioespaciales,
los distintos eslabones de lascadenas familiares, lainformacióndisponible
tanto enel lugar de llegada como enel de salida y losnuevosintereses que
estos aspectos originan, se conviertenen elementos tan importantes como
los
cálculos
de
bienestar
económico
a
la
hora
de
mantenereneltiempoelmovimiento
cíclico
delprocesomigratorio.
En
numerosas ocasiones lapropiadinámica de lascadenas y redes sigue
incrementando
losdesplazamientos
de
poblaciónaunquelasventajaslaboralesenel
lugar
de
destino
hayandisminuidoconsiderablemente. Este hechorefuerzalaidea de que
loslazos entre lugares de origen y de destino no son exclusivamente
económicos, sino especificamente sociales, puesto que los migrantes
dependen de laexistencia continuada de redes de apoyo (PEDONE, 2003,
p. 127).

Desse modo, é possível compreender que mesmo com o aumento do
desemprego e dos custos de vida nas cidades do Mato Grosso do Sul, bem como a
frequente mobilidade para outros municípios do Brasil e até mesmo para outros
países, a chegada de haitianos ainda acontece em grande parte, pela existência das
redes de apoio que possibilitam um contato, uma estadia temporária ou mesmo
permanente.
Apesar disso, a tendência que temos observado nas cidades sul-matogrossenses é de uma rápida mobilidade dos haitianos entre os municípios do
estado. Isso reflete a instabilidade econômica do atual período que força o migrante
a transitar em busca de novas oportunidades. Até o ano de 2015, os migrantes
estavam mais concentrados em cidades como Três Lagoas, grande parte
empregada no setor industrial, em Campo Grande, principalmente empregados na
construção civil e em Itaquiraí, absorvidos no setor de abate e corte de aves. A partir
de 2016, observa-se a tendência de maior dispersão para outros municípios como
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Dourados, Naviraí, Aparecida do Taboado, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova
Andradina e Ivinhema, em quantidades inferiores a cem pessoas. Já no município de
Corumbá, por onde alguns haitianos entraram, não se tem mais seu registro, o que
nos permite entender o seu papel de ponto de passagem, mesmo que duradoura, na
rede de mobilidade, como pode ser observado nas figuras 1 e 2:

Figura 1: População haitiana no MS em 2015.
Fonte: Próprio autor, 2016.

O MOVIMENTO DAS FRONTEIRAS
Como abordado anteriormente, a diminuição das oportunidades de emprego
tem forçado os haitianos a uma maior mobilidade dentro e fora do estado. Esse
processo pode ser analisado à luz da discussão teórica do conceito de fronteira e
seus movimentos, por entendermos que existem situações em que estas se abrem
como maior facilidade, possibilitando a passagem e outros em que se fecham
bloqueando a entrada. Nesse contexto, tratamos das barreiras impostas aos
imigrantes. Estas, nem sempre físicas e visíveis.
Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território
Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016

656

Embora a palavra fronteira tenha origem no termo “front”, que serve para
designar a linha de contato com o inimigo (FOUCHER, 2009), e ser utilizada
geralmente referindo-se aos limites dos Estados nacionais, elas podem ser
analisadas como processos multidimensionais que revelam a existência da diferença
(MARTINS, 2012). Ou seja, as fronteiras podem ser materializadas em separações
entre países ou blocos regionais, mas também no interior de uma cidade ou ainda
nas mais variadas relações sociais nas quais a diferença seja um elemento de
destaque.
Atualmente, a aceleração dos fluxos de mercadorias, capitais, informações e
pessoas ao redor do mundo contribui para a propagação do ideário de um mundo
sem fronteiras, onde a mobilidade é enaltecida em detrimento da fixidez. Entretanto,
presenciamos uma multiplicação de fronteiras de diversos modos, seja separando
países, bairros ou pessoas, demonstrando que as fronteiras se abrem e se fecham
de acordo com a conveniência dos mercados e do jogo político internacional.
Apesar de a problemática das fronteiras se confundir com a questão das
nacionalidades (MARTIN, 1992, p. 36), ela não se restringe a isso. As fronteiras
perpassam as escalas supranacionais, mas estão presentes no cotidiano das
relações sociais, demarcadas e remarcadas nas diferenças de classe, gênero, etnia
e muitas outras. No caso dos imigrantes, em virtude das características que estes
assumem enquanto grupo, as diferenças são, quase sempre, destacadas, para
identificar os “de dentro” e os “de fora” o “nós” e o “eles”.
Reconhecendo o caráter multidimensional e a multiplicidade de fronteiras,
neste trabalho, referimos apenas ao fator emprego como expressão desse processo
de abertura e fechamento, baseando-nos em entrevistas com trabalhadores
haitianos e empregadores nas cidades de Dourados e Três Lagoas. Apesar de não
ser este o único fator que caracteriza a fronteira e seus movimentos, o trabalho
ganha destaque na condição do migrante, pois esta é, em regra, sua condição de
mobilidade.
A estadia autorizada ao imigrante está inteiramente sujeita ao trabalho,
única razão de ser que lhe é reconhecida: ser como imigrante, primeiro,
mas também como homem – sua qualidade de homem estando
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subordinada a sua condição de imigrante. Foi o trabalho que fez “nascer” o
imigrante, que o fez existir; é ele, quando termina, que faz “morrer” o
imigrante, que decreta sua negação ou que o empurra para o não-ser
(SAYAD, 1998, p. 55).

De

acordo

com

vários

trabalhadores

haitianos

entrevistados,

as

oportunidades de emprego reduziram significativamente no último ano. Segundo os
mesmos, no momento de corte de despesas, eles são os primeiros a serem
demitidos. Sinal de que as fronteiras se fecham, empurrando os imigrantes para
outros empregos, outras cidades e até outros países

27

, exigindo um novo

atravessamento em outros locais.
Estou no Brasil há um ano e nove meses. Entrei pelo Acre e fui para Três
Lagoas porque meu irmão estava lá. Depois vim para Dourados, mas aqui o
trabalho é incerto. Quando cheguei, até tinha mais serviço, hoje é comum
ficar mais de um mês sem trabalhar. Eu sei que está ruim pra todo mundo,
mas eu queria ficar aqui ajudar mais minha família (B.M. 26 anos).

A fala do jovem imigrante nos ajuda a compreender que a mobilidade se dá,
fundamentalmente pelo trabalho, mas também a importância das redes de relações
sociais tecidas na migração. Mesmo que não haja oportunidades para todos, migrar
constitui uma possibilidade de melhorias maior que no país de origem. A fala de
outro imigrante retrata a frequente mobilidade:
Já faz muito tempo que saí do Haiti. Antes de vir para o Brasil, morei
dezesseis anos na República Dominicana e então resolvi tentar a vida aqui
pra ver se melhorava. Estou no Brasil há três anos. Cheguei pelo Acre,
fiquei lá uns 20 dias esperando os documentos. Ainda quando estava lá, fui
contratado por uma empresa da construção civil em Bento Gonçalves, Rio
Grande do Sul e fiquei uns três meses, até acabar o contrato. Depois eu fui
para Três Lagoas, onde fiquei por quase dois anos e vim para Dourados no
início do ano (2016). Agora consegui trazer minha família que era o meu
desejo mais urgente. (R. R. 42 anos).

A trajetória de mobilidade acima relatada pelo entrevistado, corrobora com o
entendimento de que migrar é algo muito presente entre os haitianos. Os
deslocamentos feitos por ele, dão provas de que um constante atravessamento de

27

Mais de 5000 haitianos saíram do Brasil em direção ao Chile, de acordo com reportagem da
TV Folha, em 08/05/2016.
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fronteiras é implementado, quando não entre países, é entre cidades, empregos,
funções. Nos termos de Sayad, 1998, p. 54 “Um imigrante é essencialmente uma
força de trabalho, e uma força de trabalho provisória, temporária, em trânsito”.
Um outro entrevistado, residente na cidade de Três Lagoas, afirma que os
patrões reconhecem que os haitianos são trabalhadores, mas que o número de
desempregados de seu país está aumentando na cidade.
Quando é pra demitir, nós somos os primeiros e assim como aconteceu
comigo, já aconteceu com outros também: eles aproveitam que nós não
entendemos muito bem o português e sempre tira alguma coisa. Agora que
eles me colocaram pra assinar uma demissão, mas o acordo não era esse.
Aqui já teve mais de mil e duzentos haitianos, hoje deve ter uns
quatrocentos e muitos desempregados (M. B, 27 anos).

Pelo exposto, constatamos o caráter provisório da condição do migrante. As
falas revelam trajetórias condicionadas ao movimento de abertura das fronteiras
proporcionadas pelas oportunidades de trabalho. O crescente movimento de
haitianos pelas cidades do Mato Grosso do Sul reflete o momento de maior
fechamento do que abertura. Contudo, as tentativas de atravessamento seguem
acontecendo, na tentativa de reprodução da vida social. Sobre essa condição,
Sayad nos parece oportuno para entender:
Basta que as circunstâncias que se encontravam na origem da imigração
(ou seja, as condições econômicas) mudem e, ao mudar, que se imponham
uma nova avaliação dos lucros que se pode tirar dos imigrantes, para que
ressurja naturalmente, contra a ilusão coletiva que permitia que a imigração
se perpetuasse, a primeira definição do imigrante como trabalhador
provisório e da imigração como estadia literalmente provisória (SAYAD,
1998, p. 48).

CONCLUSÃO
A migração haitiana para o Brasil, insere-se no contexto de diversificação dos
fluxos migratórios na atualidade. Apesar da continuidade de fluxos para os
tradicionais destinos como Estados Unidos e Europa, as migrações “Sul-Sul” traçam
outras rotas e marcam outras trajetórias de vida, o que demanda um esforço de
análise diante de uma realidade tão complexa.
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Os cerca de 50 mil haitianos que vivem no Brasil estão presentes em diversos
estados, em cidades grandes, médias e pequenas, atendendo às necessidades de
contratação de mão de obra em muitos setores. Todavia, segundo os próprios
imigrantes, nos últimos dois anos, a instabilidade econômica do país tem refletido
diretamente nos postos de trabalho, causando maiores e mais rápidas demissões.
Os contratos de trabalho, cada vez mais temporários, têm provocado incertezas e
maior mobilidade entre cidades brasileiras e até mesmo saída para outros países
como Chile, Estados Unidos ou o retorno para o Haiti.
No Mato Grosso do Sul, os haitianos que começaram a chegar em 2010 em
Corumbá e Campo Grande e em 2013 em Três Lagoas e Itaquiraí e mesmo em
menor quantidade continuam chegando, conforme pesquisas de campo realizadas
nos meses de agosto e setembro de 2016, dispersaram-se para outros municípios. A
maioria dos haitianos residentes em Dourados, Naviraí e Nova Alvorada do Sul, por
exemplo, vieram dos municípios anteriormente citados.
Esse processo, comprova que há um constante fechamento de fronteiras
materializadas pela restrição dos postos de trabalho, mas também um esforço de
atravessamento dessas fronteiras com a frequente mobilidade e inserção em outros
empregos, em outros municípios. Desse modo, compreendemos a migração haitiana
como uma expressão dos novos fluxos migratórios que reafirmam a mobilidade da
força de trabalho, mas que contém outros desdobramentos, conforme foi apontado
no papel das redes de migrantes.
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RESUMO

A política de gestão privada dos portos secos exacerbou a competitividade da rede
portuária e os fluxos se aceleraram nos últimos anos. Essa aceleração
foipossívelcom a redução do tempo de desembaraço aduaneiro,juntamente com a
melhoriado atendimento. Por outro lado,os portos secos de fronteira são nós
logísticos de diversas redes corporativas e são alienados do contexto das cidades,
pois os diversos fluxos passam pelo nó para atender ordens distantes. Diante desta
problemática, este estudo procurará contribuir para a compreensão do uso do
território a partir do Porto Seco de Foz do Iguaçu, a dinâmica de fronteira com o
controle híbrido do território por Estado e corporações em virtude da concessão. A
análise foi realizada com base nos fluxos de mercadorias e caminhões,buscando
identificar, também, a fluidez territorial.
Palavras-chave:Porto seco; Foz do Iguaçu; Paraguai; Logística territorial; Fluidez
territorial

RESUMEN
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La política de gestión privada de los puertos secos exacerbó la competitividad de un
puerto de red y los flujos se han acelerado en los últimos años. Esta aceleración fue
posible reducir el tiempo de despacho de aduanas, junto con la mejora de la
atención. Por otro lado, los puertos de contorno secas están en la logística de
diferentes redes corporativas y están dispuestos en el contexto de las ciudades, ya
que los diferentes flujos que pasan por el nodo para servir a las órdenes remotas.
Frente a este problema, este estudio tratará de contribuir a la comprensión del uso
de la tierra desde el Puerto Seco de Foz de Iguazú, la dinámica de la frontera con el
control híbrido del territorio por el Estado y las corporaciones por la subvención. El
análisis se basa en los flujos de mercancías y camiones con el fin de identificar
también la fluidez territorial.
Palabras clave: Puerto seco; Foz de Iguazu; Paraguay; Logística territorial; Fluidez
territorial

1. INTRODUÇÃO

Com o progressivo e permanente processo de mundialização (CHESNAIS,
1996) vivemos uma realidade econômica e social, sob a qual a velocidade passa a
ser um fundamento dos fluxos de todas as ordens e, especialmente, da ordem
corporativa que visa o duplo efeito de acelerar os tempos de rotação do capital e
diminuir os custos com circulação e burocracia.
Se os macrossistemas técnicos apresentam-se no território como pontos, nós
ou elos de redes em forma de linhas (ARROYO, 2014, p.1),os portos secos são elos
com densidade técnica (especialmente tecnologias da informação) e normativa
(principalmente normas fiscais), cuja organização favorece a competitividade (SILVA
JUNIOR, 2015).

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território
Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016

663

De acordo com Braga (2013, p. 7), “os nós logísticos figuram como
equipamentos especialmente concebidos e normatizados para concentrar e
redistribuir mercadorias no território; são pontos que interligam redes de circulação,
elevando os níveis de competitividade de alguns circuitos espaciais produtivos”.
Sem os nós logísticos, não se pode pensar em redes viárias e ferroviárias,
pois são desses nós que partem as ordens e a organização dos fluxos, que são
cada vez mais velozes neste período de globalização econômica. O fluxo de
comércio exterior passa pelos nós logísticos, principalmente portos, a maior parte
deles com sérias limitações técnicas e operacionais.
Com a tendência de aumento dos fluxos de comércio internacional, torna-se
cada vez mais necessárias a organização territorial de nós logísticos no interior dos
países. O aumento do armazenamento de cargas na zona primária (portos
marítimos e nós logísticos em zona de fronteira) aprofunda ainda mais o problema.
Daí a política de interiorização do despacho aduaneiro para a redução dos custos
logísticos, promovendo uma verdadeira logística territorial (SILVA JUNIOR, 2009;
2015) baseada na formação de uma rede aduaneira nacional, que, de certo modo,
procura “compensar” os graves problemas de circulação e desconcentra a
burocracia nas zonas primárias (entradas e saídas do país).
Outro viés dessa logística territorial é o poder sobre as riquezas que circulam
no país, pois o Estado pratica ações intrínsecas ao seu poder administrativo,
especialmente na questão da circulação de riquezas e pessoas, seja para
interrupção ou proteção. Trata-se do exercício do poder de política fiscal por parte
do Estado dada pelo direito fiscal e aduaneiro (LIMA, 2014), dimensões do poder de
tributar.
A Receita Federal define portos secoscomo “recintos alfandegados de uso
público, situados em zona secundária28, nos quais são executadas operações de

28

Zonas primárias são portos marítimos, aeroportos e pontos de fronteira.
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movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias e de bagagem,
sob controle aduaneiro”.Do ponto de vista territorial,
um porto seco é um terminal interior alfandegado, podendo ser intermodal
ou não, estabelecido em ponto estrategicamente definido, com a
capacidade jurídica para o controle aduaneiro. O principal objetivo é dar
maior velocidade às entradas e saídas de mercadorias, contribuindo para a
fluidez territorial, ao mesmo tempo em que há o controle sobre as riquezas
que circulam em estado puro(SILVA JUNIOR, 2015, p.92)

A interiorização da aduana brasileira, nas chamadas “zonas secundárias”,
decretada oficialmente em 1989, quando o Decreto-leinº 98.097 tratou de organizar
a situação dos diversos Depósitos Alfandegados Públicos (DAP) e “Estações
Aduaneiras” existentes no interior do país (GUEIROS, 2010).
Em 2003, através do Decreto-lei nº 4.765, as mais diversas Estações
Aduaneiras do Interior (Eadis) se tornaram “portos secos”, que se constituem como
alfândegas:
Em suma, o porto seco é uma verdadeira alfândegaseca, pois dispõe
detodas as estruturas de uma Alfandega para receber e enviar mercadoria
ao exterior. Por serem alfandegados devem possuir instalações adequadas
para a fiscalização aduaneira, para a Administração do Porto Seco, para
posto bancário, para serviços de despachantes aduaneiros, para
recebimento e armazenagem de toda espécie de carga,inclusive pátio de
contêineres (GUEIROS, 2010).

Para

Moura(2004,

p.

27),

“essa

iniciativa

indica

o

empenho

dos

atoreshegemônicos (Estado e grandes empresas) na produção de um novo espaço
aduaneiro,de modo a viabilizar a atuação dos agentes que caracterizam o processo
de‘mundialização’ produtiva”. Além disso, consideramos que os portos secos
sãoinstrumentos técnico-normativos voltados ao desembaraço aduaneiro e proteção
do território. Perante a circulação geral da mais-valia, os portos secos constituem em
uma infraestrutura que contribui ao processo de reprodução ampliada do capital, ao
mesmo tempo que exerce controle territorial e promove a desconcentração dos
fluxos de mercadorias, que por sua vez, tendem a se concentrar nas principais
zonas primárias.
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Com base em alguns pressupostos arrolados aqui, este trabalho tem por
objetivo analisar o papel específico do Porto Seco de Foz do Iguaçu para a
organização territorial, que desde 2013 é considerado o mais movimentado da
América Latina, ano em que foi implantando um escâner para a realização da
fiscalização e liberação de cargas. Na ocasião, mais de 154 mil caminhões
passaram pelo porto. As exportações totalizaram US$ 3,32 bilhões, e as
importações, US$ 2,33 bilhões.

2. O REGIME DE CONCESSÃO E AS CONDIÇÕES HISTÓRICAS

Da formação econômica e social baseada relacionada a um legado
geopolítico, o atual município de Foz do Iguaçu sempre foi cruzamento dos mais
diversos fluxos desde os caminhos do Peabiru, depois tornou-se “agência fiscal”, em
1897, dos Estados Unidos do Brasil, e acabou servindo de referência para
delimitação fronteiriça em 1903. A partir de tais condicionantes, entre outros, Foz do
Iguaçu constituiu-se,a partir da segunda metade do século XX,como porta de
entrada e saída de mercadorias e pessoas através das pontes da Amizade (1965 –
Brasil e Paraguai) e da Fraternidade (1985 – Brasil e Argentina) e seu aeroporto,
inaugurado em 1970. Portanto, Foz do Iguaçu é umnó estratégico na circulação de
mercadorias e serviços (SILVA JUNIOR, 2015).
Sem um passado portuário ligado ao transporte fluvial (pelos rios Paraná e
Iguaçu), Foz do Iguaçu se tornou referência de integração rodoviária a partir das
duas grandes pontes e grandes eixos troncais nacionais. Como esses fluxos se
tornaram extremamente intensos, far-se-ia necessário o estabelecimento de maior
controle sobre as mercadorias que atravessavam os territórios nacionais de Brasil,
Paraguai e Argentina.
Deste modo, “em 1992, após sedimentação das principais infraestruturas
aduaneiras e de circulação, emerge a Estação Aduaneira do Interior (Eadi) de Foz
do Iguaçu, inicialmente sob a administração da Companhia de Desenvolvimento
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Agropecuário do Paraná (Codapar),uma sociedade de economia mistaque
administrou o recinto até 2002, quando foi aberta nova licitação29” (SILVA JUNIOR,
2015).
A partir de 2003, após licitação, a então Eadi de Foz do Iguaçu foi concedida
à empresa Eadi Sul Terminal de Cargas Ltda. No mesmo ano, a empresa obteve a
concessão de todos os portos secos no limite internacional brasileiro, na região Sul,
com prazo de vigência de 10 anos. Dentre as obrigações da Eadi Sul estavam o
pagamento dos aluguéis dos armazéns em acordo com os contratos 001/2003 os
respectivos valores: Foz do Iguaçu: R$ 23.351,00, em Uruguaiana: R$ 35.508,00,
Jaguarão: R$ 7.122,00 e Sant’Ana do Livramento: R$ 4.422,00. Outra obrigação
acordada pelas parte é a execução do depósito mensal ao Fundo Especial de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (FUNDAF) de
9,01% da receita mensal obtida com estadia e pesagem de veículos e unidades de
carga, armazenagem e movimentação de mercadorias na importação ou no trânsito
aduaneiro de passagem, conforme constante da sua proposta apresentada na
licitação; e 3,01% da receita mensal obtida com estadia e pesagem de veículos e
unidades de carga, armazenagem e movimentação de mercadorias naexportação,
na reexportação, na devolução ou na(re)destinação, inclusive quando admitidas no
regime de Depósito Alfandegado Certificado (DAC), conforme constante da sua
proposta apresentada na licitação. Para Foz do Iguaçu os valores correspondem,
respectivamente a 10,01% e 6,01%.
Como afirma Machado (2000, p.24) “tanto a isenção alfandegária como a
forma de organização em rede são essenciais para o barateamento das mercadorias
e a rapidez no atendimento dos clientes, donde sua importância crescente para o
comércio internacional”. Dessa maneira:
Desde 1996, a administração desses entrepostos aduaneiros foi sendo
transferida à iniciativa privada. O empresário interessado em abrir uma

29

EDITAL DE LICITAÇÃO – Concorrência SRRF 9ª RF – Nº 001/2002. OBJETO: Concessão
precedida da execução de obra pública para prestação dosserviços públicos de estadia e pesagem
de veículos e unidades de carga,de movimentação e armazenagem de mercadorias na Estação
AduaneiraInterior, em Ponto de Fronteira, no Município Foz do Iguaçu - PR.
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EADI na região em que atua precisa cadastrar-se a uma licitação da Receita
Federal e, se ganhar, deve investir de acordo com o edital de licitação
(ARROYO, 2014, p. 9).

No ano de 2011, formou-se a Elog Logística Sul Ltda. quefez a aquisição das
empresas Columbia e EADI Sul, que passaram a adotar o nome “Elog“, como
identidade de marca corporativa (TRANSPORTA BRASIL, 2011). A Elog é
considerada um dos maiores operadores logísticos do Brasil, pertencente ao Grupo
EcoRodovias S/A. A empresa oferece serviços em todas as etapas da cadeia de
distribuição que servem para solucionar os entraves territoriais para circulação de
mercadorias em escala nacional e internacional. Possui 16 unidades entre
Plataformas Logísticas, Portos Secos, Centro Logístico Industrial e Aduaneiro e
Centros de Distribuição, localizados no Rio Grande do Sul (Jaguarão, Santana do
Livramento e Uruguaiana), no Paraná (Curitiba, Foz do Iguaçu e Maringá), São
Paulo (Barueri, Campinas, São Bernardo do Campo, Santos e São Paulo) e Rio de
Janeiro (Rio de Janeiro). No ano de 2013,novos contratos de concessão foram
firmados, e não houveram modificações significativas do contrato firmado com a
Eadi Sul.
Desde julho de 2015, a Elog e Multilog vinham negociando uma fusão, que
acabou se tornando uma aquisição da primeira pela segunda. A captação de
recursos para a aquisição da empresa aconteceu a partir da emissão de debêntures,
devidamente aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
O valor da aquisição foi de R$ 115 milhões e durou pouco mais de um ano, sendo
finalizada no dia 06 de outubro de 2016. De acordo com Djalma Vilela, diretor
executivo da Multilog,
Com a integração das unidades da Elog Sul – que receberão investimentos
nos próximos três anos, especialmente no Paraná - nossa meta agora é
ainda mais arrojada. Devemos finalizar 2020 com faturamento bruto de R$
500 milhões, o que representará quase quatro vezes o faturamento de
30
2012”(JORNAL DO COMÉRCIO, 2016) .

30

http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/10/economia/525194-multilog-finaliza-compra-da-elog-sulpor-r-115-milhoes.html
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Esse é um dado econômico que demonstra a importância dos portos secos
para a economia e para o processo de controle do território.

3. A movimentação de cargas no Porto Seco de Foz do Iguaçu
3.1. Importações
Todos os dados apresentados aqui são para descrever o cenário do Porto
Seco de Foz do Iguaçu e, ao mesmo tempo, nos permite olhar a quantificação feita
pelos diferentes agentes econômicos envolvidos. Em sua metodologia, a Receita
Federal quantifica os dados de exportação e importação que se encontram acima de
1 milhão de dólares, e também quantifica as mercadorias e número de despachos
aduaneiros. Em trabalho de campo fomos informados pela autoridade portuária que
cada caminhão podeconter até dez despachos, por isso os dados da Receita
Federal não podem ser analisados em conjunto com os da Associação Brasileira de
Transportes Internacionais (ABTI) e os dados da concessionária Elog,que utilizam
o“número de cargas”. Os dados divulgados por estes.
A análise dos dados disponibilizados pela Receita Federal atesta o grande
fluxo de mercadorias primárias e veículos utilizados na agricultura advindos da
Argentina, Paraguai e Chile, demonstrando a importância da presença de um porto
seco no limite internacional entre o Brasil e os vizinhos sul-americanos, conforme
demonstra aTabela 1.

Tabela 1. Valor das importações que passarampelo Porto Seco de Foz do
Iguaçu entre 2011 e 2014 (em milhões de US$)

Origem

2011

2012

2013

2014

Total por

Participação
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país de

no período

origem

(%)

Argentina

891

750

791

680

3.112

43,71

Paraguai

443

609

687

815

2.554

35,87

Chile

277

328

387

405

1.397

19,62

China

18

15

8

6

47

0,66

Estados

3

0

0

0

3

0,04

Alemanha

2

0

1

0

3

0,04

Peru

-

-

-

2

2

0,03

Coreia do Sul

0

0

-

1

1

0,01

Uruguai

-

-

-

1

1

0,01

Total (por

1.584

1.702

1.874

1.910

Unidos

100

ano)
Fonte: Elaboração própria com base na Receita Federal

A tabela também demonstra um crescimento de 84% das importações
provenientes do Paraguai, principalmente de commodities,em quatro anos. Essas
“importações” não serão consumidas no mercado brasileiro em sua totalidade, mas
representa a passagem dos produtos agrícolas que serão exportados para os
mercados de outros continentes. Essa operação significa rapidez no despacho
aduaneiro na zona portuária primária, em Paranaguá. No ano de 2013, o Paraguai
teve um crescimento de 14,2% do PIB, sendo considerado atípico pelos analistas
econômicos, motivado principalmente pela exportação dos produtos primários, sem
qualquer etapa de transformação.
Por outro lado, a Argentina emergiu na pior crise desde 2001. De acordo com
o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec), a conta corrente da balança de
pagamentos da Argentina teve déficit de US$ 552 milhões no primeiro trimestre. O
déficit fiscal argentino, que em 2011 foi de US$ 6,8 bilhões, pode chegar a US$ 11
bilhões este ano. A dívida externa cresceu dos US$ 130 bilhões de 2011 para US$
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141,8 bilhões em março de 2012. De acordo com Palacios (2012) “diversos setores
da economia argentina apresentam sinais de esfriamento acelerado. Esse é o caso
da indústria automobilística, menina dos olhos do governo Kirchner”.31
Segundo a Associação de Fabricantes de Automóveis da Argentina (Adefa),
o setor registrou queda de 24,4% na produção em maio em comparação
com o mesmo mês de 2011. As vendas para o mercado interno caíram
15%, enquanto as exportações (principalmente para o Brasil) desabaram
45%.A produção industrial caiu 4,6% em maio em comparação com o
mesmo mês do ano passado, conforme o Indec. Os analistas afirmam que a
queda, em grande parte, é efeito das restrições às importações aplicadas
pelo governo(PALACIOS, 2012).

Esses dois movimentos opostos entre Argentina e Paraguai reflete nas
mercadorias que chegam ao porto. Entre as mercadorias que mais circulam, de
acordo com aNomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 32 são “87 - Veículos,
tratores e outros veículos terrestres” e “12 - Sementes e frutos oleaginosos; grãos,
sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens”.
Enquanto a importação de veículos caiu, a soja, que está na NCM 12 teve um
crescimento de 94,7% entre 2011 e 2014.
A categoria NCM 12 também demanda a chamada “Operação noturna”,
utilizada para o escoamento da safra (considerando as mercadorias em silos,

31

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,passados-10-anos-argentina-revive-crise-imp-

,894498
32

Trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a
natureza das mercadorias e promover o desenvolvimento do comércio internacional, além de facilitar
a coleta e análise das estatísticas do comércio exterior. Qualquer mercadoria, importada ou
comprada no Brasil, deve ter um código NCM na sua documentação legal (nota fiscal, livros legais,
etc.), cujo objetivo é classificar os itens de acordo com regulamentos do Mercosul. As NCMs que mais
circulam na importação, no porto seco de Foz do Iguaçu são: 10 Cereais; 87 Veículos, tratores e
outros veículos terrestres; 8Frutas, cascas de frutos cítricos e melões; 7Produtos hortícolas, plantas,
raízes e tubérculos, comestíveis; 3Peixes e crustáceos, moluscos e os outros invertebrados
aquáticos; 20 Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas; 47Pastas
de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar(desperdícios e
aparas); 2Carnes e miudezas, comestíveis; 12 Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e
frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens; 38Produtos diversos das
indústrias químicas; 15Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras
alimentares elaboradas;ceras de origem animal ou vegetal; 83Obras diversas de metais comuns;
39Plásticos e suas obras; 63Outros artefatos têxteis confeccionados; 76Alumínio e suas obras;
11Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; inulina; glúten de trigo.
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esperando a melhor formação de preço na bolsa de Chicago).De acordo com a
Associação Brasileira de Transportes Internacionais (ABTI),uma média diária de 100
caminhões transitaram todos os dias carregados com soja. Entre 2010 e 2012
circularam 90.495 caminhõescom este produto.33
Somente a título de comparação, nos portos de Foz do Iguaçu e
Uruguaiana,chegam

a

transitar,anualmente,dois

milhões

de

toneladas

de

mercadorias, enquanto em Jaguarão e Santana do Livramento, o peso das
mercadorias em trânsito não chega a meio milhão de toneladas. Logo, o fluxo
anualde caminhões em Foz do Iguaçu e Uruguaiana ultrapassa 50 mil e possui fluxo
ascendente.Os dados demonstram o porto seco como o mais movimentado em
termos de fronteira, levando-se em consideração a importação e já começava se
consolidar como principal porta de entrada em fronteira na América do Sul.

3.2. Exportações
O levantamento e análise dos dados de exportação sinaliza para a
importância do comércio com o Paraguai, conforme pode ser visualizado na tabela
4.

Tabela 4. Valor das exportações que passarampelo Porto Seco de Foz do
Iguaçu entre 2011 e 2013 (em milhões de US$)

Destino

2011

2012

2013

Total por

Participação

país de

no período

origem

(%)

33

Em 2010 foram 27.044 caminhões, em 2011, 24.792 e, em 2012, 38.659 caminhões lotados com
soja realizaram despacho em Foz do Iguaçu.
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Paraguai

2.328

1.976

2.287

6.591

87,00

Argentina

229

235

269

733

9,68

Cazaquistao

107

81

58

246

3,25

Bermudas

4

4

0,05

Uruguai

1

1

0

2

0,03

Total (por

2.669,00

2.293,00

2.614,00

7.576,00

100

ano)
Fonte: Elaboração própria com base na Receita Federal

O porto seco de Foz do Iguaçu exporta variados produtos industrializados34,
que elevou a exportação ao Paraguai. Isso se deve principalmente ao fenômeno de
instalação de indústrias brasileiras no Paraguai, através da Ley de maquila(Ley nº
1064/97), ratificada pelo Decretonº 9585/00, impulsiona a exportação de capital
através de produtos para as indústrias de transformação, que vão das confecções e
produtos plásticos até indústrias pesadas. Atualmente são cerca de 90 indústrias
brasileiras no Paraguai. Entre as empresas instaladas estão:Guararapes – dona da
rede de varejo Riachuelo - setor de Confecções: se associou a empresa Texcin S.A.,
do Paraguai, e passou a produzir parte da coleção feminina na Colônia Mariano
Roque Alonso, na região central do Paraguai; InterCement– cimenteira do grupo
Camargo Corrêa: a indústria de cimento corresponde a um setor de integração entre
as atividades de mineração e industrial, a InterCement instalou uma nova fábrica na
Colônia Yguazú, na região do Alto Paraná, o qual tem sua capital em Ciudad Del
Este; JBS-Friboi – setor alimentício: frigorífico instalado em Concepción, na região
central do Paraguai; Buddemeyer – setor de confecções, fica instalada na cidade de
34

As principais NCMs de exportação são: 84 Reatores nucleares, caldeiras, instrumentos mecânicos;
87 Veículos e material para vias férreas ou semelhantes, e suas obras; 31 Adubos (fertilizantes); 39
Plásticos e suas obras; 48 Papel e cartão, obras de pasta de celulose; 72 Ferro fundido, ferro e aço;
40 Borracha e suas obras; 27 Combustíveis, óleos minerais, materiais betuminosos, ceras; 24 Tabaco
e seus sucedâneos manufaturados; 38 Produtos diversos das indústrias químicas; 64 Calçados,
polainas e artefatos semelhantes; suas partes; 75 Níquel e suas obras; 94 Móveis; mobiliário médicocirúrgico; colchões, almofadas e suas obras; 32 Extratos tanantes e tintoriais, pigmentos, tintas; 82
Ferramentas, artefatos de cutelaria, e suas partes; 22 Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; 69
Produtos cerâmicos; 20 Preparações hortícolas, frutas ou outras partes; 10 Cereais; 52 Algodão.
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Pilar, a 300 km de Assunção; X-plast – setor de plásticos (brinquedos e utilidades
domésticas): instalada em Ciudad Del Leste e que emprega cerca de 100 mil
funcionários somente nesta cidade.
Com base nessas empresas, podemos depreender que as NCMs 84; 87; 39;
48; 72; 40; 27; 38; 64; 75; 32; 82; 52 têm algum grau de relação com a indústria
paraguaia de transformação. As NCMs 31 e 10 têm relação mais direta com o
agronegócio agroindustrial ou não, e a NCM 24, é a que abastece a módica indústria
de cigarros do Paraguai e alvo das ações de contrabandistas.
Essas simples explicações demonstram a importância do porto seco de Foz
do Iguaçu enquanto nó logístico aduaneiro e da cidade enquanto nó fundamental da
rede urbana transnacional do Mercosul. Podemos demonstrar isso através do fluxo
de caminhões para a exportação. Há maior número de caminhões saindo do Porto
Seco em direção ao Paraguai. No período de 2010 a 2012, 181.712 caminhões
fizeram despacho aduaneiro no porto, um número quase três vezes maior que o de
importação. Essa relação demonstra clara deterioração dos termos de troca entre
Brasil e Paraguai, em favor do primeiro.
Esses números relativos ao período de 2010 a 2012 ainda colocavam
Uruguaiana com o maior volume de caminhões voltados à exportação, totalizando
281.207 veículos. Isso demonstra o peso da Argentina para a indústria brasileira, e a
força do agronegócio emergente, do Paraguai, pois na importação, Foz do Iguaçu
mantem-se como principal porta, evidentemente sem contar com o peso do Porto
Seco ferroviário de Uruguaiana, administrado pela Rumo Logística.

4. Fluidez do Porto Seco de Foz do Iguaçu

Segundo Arroyo (2013, p.32), a fluidez tem a ver com a base material
constituída“por um conjunto de objetos concebidos, construídos e/ou acondicionados
para permitir que as mercadorias circulem (entre eles, portos, aeroportos, rodovias,
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ferrovias, hidrovias, armazenagens) ”. Contudo, a fluidez está fundamentalmente
sedimentada na produção de normas voltadas à desburocratização dos processos
ligados aos fluxos de importação e exportação, que, por suas vezes, são
dependentes das inovações permanentes nas Tecnologias da Informação e
Comunicações (TIC).
No caso dos portos secos, a Receita Federal tem suas determinações
técnicas e normativas relativas à fluidez. Na última década foram várias inovações
implantadas no sistema aduaneiro, que inclui escâneres, supercomputadores,
softwares (como as mudanças no sistema Siscomex e a implantação da Visão
Integrada35) entre outros equipamentos. Somados às tecnologias estabelecidas pela
Receita Federal, a concessionária Elog também elabora um conjunto de técnicas e
também adota novas tecnologias. O sistema técnico-normativo do porto seco de Foz
do Iguaçu é composto por uma área portuária de 150.000 m², com capacidade para
704 caminhões que dispõem de oito docas. O porto possui escâner; câmara fria e
pátio para produtos químicos.
Para a Receita Federal a fluidez é medida pelo percentual de declarações que
são desembaraçadas na importação com menos de 24 horas (Indicador do Grau de
Fluidez), e, na exportação, com menos de 4 horas (Indicador do Grau de Fluidez). A
tabela 6 demonstra o tempo médio das exportações e importações do Porto Seco de
Foz do Iguaçu. Observamos que o tempo médio de desembaraço no Porto Seco
excede o máximo exigido pela Receita Federal.

Quadro 2. Tempo de estada de caminhões no Porto Seco de Foz do Iguaçu,
entre 2013 e 2014

35

Sistema integrado de comércio exterior – Siscomex. O sistema Visão Integrada foi desenvolvido
com intuito de prover uma visão integrada de todas as operações de comércio exterior de um
determinado operador.
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Tempo

Tempo

Entrada

Saída

Veículos

médio no

Veículos

médio no

de

de

exportação

desembaraço

importação

desembaraço

veículos

veículos

importação

mês

mês

exportação

Operação

Operação

noturna

noturna

Veículos

Tempo

dia

médio

141,5

4:47:45

131,5

4:28:00

Tempo
médio

240

20:20:30

336

34:02:15

6454

6507

2013
Tempo
médio

336

24:13:20

184

37:16:20

7.409

7442

2014
Fonte: Elaboração Própria com base nos Boletins Elog.

De acordo com acima, o tempo não é excedido na Operação Noturna, sendo
um tempo do tempo de desembaraço de importação, e muito inferior ao máximo
exigido pela Receita Federal.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concessão do Porto Seco de Foz do Iguaçu implicou na reestruturação dos
serviços. Isso deveu-se àssuas progressivas modernizações, que conduziram a uma
crescente articulação com a solidariedade organizacionalentre organismos públicos
e privados, interno e externo ao território brasileiro. Essa maior racionalização
normativa levou a um crescente fluxo de exportações vinculado ao setor industrial
com vistas ao comércio com o Mercosul, e um crescente fluxo relacionado ao
agronegócio paraguaio. As relações mediadas por Foz do Iguaçu com Argentina,
Paraguai e Chile representa uma média de 3% do montante total dos fluxos de
importação e exportação a nível nacional (com base na Receita Federal). Contudo,
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para que possamos enxergar todo esse movimento mais claramente, é necessário
buscar um diálogo maior com os dados aqui expostos. Uma primeira aproximação foi
realizada aqui, mas ainda há algumas hipóteses a comprovar e análises a serem
realizadas nos próximos meses. Uma das questões que exigirá mais estudos é
comprovar o peso das fronteiras da região sul para o centro capitalista e para os
Estados membros do Mercosul, assim como a ação das concessionárias no uso
corporativo do território. Por ora, consideramos que há uma regulação hibrida
(ANTAS JR, 2004) realizada por Estado e Concessionária da fronteira. A Multilog,
atual concessionária da maior parte dos portos secos do sul e sudeste do país e
exercerá o seu direito de controlar os fluxos de riquezas, juntamente com a Receita
Federal, garantindo ótima receita nas operações de comércio exterior na região
concentrada do Brasil.
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O RESGATE DE FRONTEIRAS E A EMERGÊNCIA DE MOVIMENTOS
NACIONALISTAS NA EUROPA
Rodolfo Pereira das Chagas36

O presente trabalho, que é parte de uma pesquisa de doutorado em
andamento, tem por objetivo analisar o resgate das fronteiras em algumas regiões
europeias em função da ascensão de movimentos nacionalistas evidenciada neste
continente, principalmente nas últimas três décadas. Sabe-se que as fronteiras
políticas também podem ser vistas como linhas de evidente separação entre as
características nacionais, entretanto, em alguns casos, eventuais diferenças de
religião, língua, etc. fazem com que povos que vivem juntos apresentem
características muito diversas. Neste aspecto, revela-se que desde muito tempo os
movimentos nacionalistas têm, como principal mote, o fato de que povos,
constituídos por diferentes elementos étnico-culturais, vivem juntos num mesmo
território e outros, que têm naturezas semelhantes, estão separados por fronteiras
criadas artificialmente.
Palavras-chave: Fronteiras. Nacionalismo. União Europeia.

EL RESCATE DE LAS FRONTERAS Y LA ASCENSIÓN DE MOVIMIENTOS
NACIONALISTA EN EUROPA
Este trabajo, que es parte de una investigación de doctorado en curso, tiene
por objetivo analizar el rescate de las fronteras en algunas regiones europeas en
función de la ascensión de movimientos nacionalistas evidenciada en este
continente, principalmente en las últimas tres decenas. Se sabe que las fronteras
políticas también pueden ser vistas como líneas de evidente separación entre las
características nacionales, sin embargo, en algunos casos, eventuales diferencias

36
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Internacionais e Comunicação Social no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e nas
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de religión, lengua etc. hacen con que pueblos que viven juntos presenten
características muy distintas. En este sentido, se revela que desde mucho tiempo los
movimientos nacionalistas tienen, como principal motivo, el hecho de que pueblos,
constituidos por diferentes elementos étnico-culturales, viven juntos en un mismo
territorio y otros, que tienen naturalezas semejantes, están separados por fronteras
creadas artificialmente.
Palabras-clave: Fronteras. Nacionalismo. Unión Europea.
Nas últimas três décadas, a Europa vem sendo palco de inúmeros
movimentos nacionalistas que tendem a causar redesenhamento das fronteiras
políticas deste continente. Casos como Catalunha (na Espanha), Escócia (no Reino
Unido), Flandres (na Bélgica) são alguns dos exemplos que denotam o resgate das
fronteiras para o surgimento de possíveis novos Estados no velho continente, em
função destes movimentos nacionalistas 37 . Entende-se o nacionalismo como um
fenômeno cultural e politicamente construído, alicerçado em inúmeros vetores, tais
como etnia, território, idioma, religião, formas de governo, identidades oprimidas e,
sobretudo, pelo interesse de determinado grupo que por alguma circunstância se
sente subjugado.
A expressão fronteira pode ser utilizada com inúmeras acepções, entre elas, o
limite

entre

estados

nacionais,

ou

metaforicamente,

como

diferenças

socioeconômicas, obstáculos a determinados assuntos, etc. Há ainda um outro
aspecto a ser tratado com relação às fronteiras que aponta que elas também são
zonas de interação sociocultural e econômica. Segundo Costa (2008: 280), as ideias
de fronteira-zona e de fronteira-limite são as mais consagradas nas análises que
envolvem este tema.

37

Importante ressaltar que nem todo movimento nacionalista é separatista. Grande parte deles luta por mais
autonomia e não por independência. Ex.: Córsega e Bretanha (na França), Andaluzia (na Espanha), entre outros.
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A origem do conceito, o qual deriva do latim “fronteira ou frontaria”, indicava “a
parte do território situado in fronte, ou seja, nas margens, consignando, portanto,
uma qualidade e não uma entidade” (MARTIN, 1993: 78). Posteriormente, adquire o
significado de divisão entre estados-nacionais, sendo associada à política e ao
poder.
Foucher (2009) declara que desde 1991, mais de 26 mil quilômetros de novas
fronteiras foram instituídos e outros 24 mil foram objeto de acordos de delimitação e
demarcação, além da construção de muros, cercas e inúmeras barreiras. Houve
também a extinção de alguns limites, como foram os casos de Alemanha, Iêmen e
Vietnã. Afirma, ainda, que o mundo contemporâneo está estruturado por 248 mil
quilômetros de fronteiras políticas terrestres e 332 fronteiras entre estados. Para ele,
“criar uma fronteira visa sempre solucionar um problema, incontestável ou não, sem
nunca saber o que acontecerá em seguida”. (2009: 11). Ainda segundo o autor:
[...] as fronteiras são descontinuidades territoriais, com a função de
demarcação política. Nesse sentido, trata-se de instituições estabelecidas
por decisões políticas, projetadas ou impostas, e administradas por textos
jurídicos: as leis de um estado soberano em seu interior, o direito
internacional público como lei comum da coexistência dos estados, mesmo
quando estes se desfazem, porque os tratados territoriais são os únicos
pelos quais a sucessão de estado é automática. (FOUCHER, 2009: 22)

A raiz da definição ligada à geografia política tem sua origem em Ratzel, no
século XIX. Para ele, “as fronteiras são o órgão periférico do Estado, o suporte e a
fortificação de se crescimento, e participam de todas as transformações do
organismo do estado”. (RATZEL apud MORAES, 1990: 184)
O autor prussiano assegura que frequentemente as fronteiras políticas são ao
mesmo tempo linhas de evidente separação entre as características nacionais,
entretanto, em alguns casos, eventuais diferenças de religião, língua, etc. fazem
com que povos que vivem juntos apresentem características muito diversas. Neste
aspecto, evidencia-se que desde muito tempo os movimentos nacionalistas têm,
como principal mote, o fato de povos que se constituem por diferentes elementos
étnico-culturais viverem juntos num mesmo território e outros, que têm naturezas
semelhantes, estão separados por fronteiras criadas artificialmente. Afirma o autor:
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[...] nenhum dos povos de hoje apresenta um tipo étnico único. Cada um
deles é formado pela reunião de duas e frequentemente até de mais frações
dos diversos povos que pela turbulenta sucessão histórica dos três últimos
milênios não tiveram meios de se fundir entre si completamente. (RATZEL
apud MORAES, 1990: 65)

Para Ratzel, a fronteira era o invólucro do estado dentro do qual ele se
desenvolve; ela retratava apenas um momento de desenvolvimento do estado,
podendo ser alterada. Considerava o mar como a mais perfeita das fronteiras.
Outro importante autor que discute o conceito de fronteira é Claude Raffestin.
O geógrafo francês sustenta que as noções de limites e fronteiras sempre existiram
e seus significados mudaram no decurso da História. Para ele, enquanto o limite é
um sistema de sinais usado por uma coletividade para demarcar um território, já as
fronteiras são um tipo de limite e que ganharam mais expressivas quando os
Estados-nação as tomaram como principal sinal que denotava controle territorial.
Além disso, ela “é manipulada como um instrumento para comunicar uma ideologia
[...] e só é de fato estabelecida quando a demarcação se processa”. (RAFFESTIN,
1993: 166)
Pode-se relacionar a questão do nacionalismo à conceituação de fronteira
proposta por Raffestin, quando ele assevera que “as funções da fronteira entre os
blocos surgidos de ideologias diferentes adquirem uma forma extrema”. (ibid: 167)
Entre as funções apontadas pelo autor (legal, de controle, fiscal, ideológica e
militar

38

), a legalé a que mais se associa à exacerbação de movimentos

nacionalistas, pois ela “delimita uma área interna da qual prevalece um conjunto de
instituições jurídicas e normas que regulamentam a existência e as atividades de
uma sociedade política”. (ibid: 168) Verifica-se, neste caso, as situações em que os
estados criam sistemas de educação, de comunicação, leis comuns, feriados
nacionais, que emanam da maioria nacional, com o intuito de integrar ou subjugar as

38

Segundo Raffestin, a função de controle tem por dever inspecionar a circulação dos
homens, dos bens e da informação de uma maneira geral. A função fiscal representa o papel
de instrumento de política econômica. A função ideológica esconde os conflitos armados
potenciais. Por fim, a militar é ambígua, pois só pode ser assumida num contexto estratégico
convencional – os armamentos sofisticados a esvaziaram, em grande parte, de todo o
significado.
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minorias nacionais. Por conseguinte, surgem os nacionalismos e o anseio de mais
autonomia e/ou independência por parte destas minorias. Quando este fenômeno
acontece (épocas excepcionais, nas palavras do autor), pode-se imaginar que haja
um fortalecimento “da função de controle no próprio interior do país, ao longo das
fronteiras internas”. (ibid: 168)
A. E. Moodie, em seu livro “Geografia e Política” (1965), propõe também um
estudo acerca dos conceitos de fronteira e limite. Para ele, as linhas divisórias se
fazem imprescindíveis, pois o controle estatal tem se expandido até ferir a soberania
dos outros estados. Afirma que “as fronteiras são zonas ou faixas de território que
encerram área, grande ou pequena, e estão sujeitas à mudança contínua sempre
que a ação humana lhes altera a natureza e serventia”. (MOODIE, 1965: 83) São
também, segundo ele, regiões de discórdia entre países vizinhos; por conseguinte,
tornam-se elementos que abalam as relações interestatais.
O geógrafo americano sustenta que a natureza do estado moderno requer o
estabelecimento de limites bem definidos para sua área de soberania e organização.
Sem eles, “o presente sistema de estados ficaria reduzido ao caos, pois seria
impossível saber onde terminaria a soberania de um estado e onde começaria a do
outro”. (ibid: 83)
O autor remete-se, indiretamente, aos movimentos nacionalistas da Europa
quando faz uma análise histórica da região de Alsácia-Lorena:
[...] os nomes dos lugares e a língua falada pela maioria dos alsacianos
revelam íntimas ligações com a Alemanha, reforçadas pelos laços
econômicos com este país através das estradas de rodagem do Reno, do
vale do mesmo nome, porém suas afinidades espirituais são com a
civilização francesa. Linguística, econômica e culturalmente é, portanto,
uma zona marginal sujeita às influências do Leste e Oeste e,
necessariamente, seu povo acha-se dividido por compromissos de
fidelidade que se entrechocam. Raramente era consultada a vontade dos
habitantes quando se tomavam resoluções para a fixação do seu território.
(MOODIE, 1965: 90)

Este exemplo evidencia a situação de possibilidade de convulsão social
ocasionada pela tentativa de um estado-nação em impor sobre um povo elementos
político-culturais, com o objetivo de convencer estas populações fronteiriças a
incorporarem aspectos que são vitais à manutenção de sua integridade territorial.
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Para o êxito destas ações, elevam-se discursos calcados em direitos históricos, terra
irredenta, passados gloriosos, etc., que ao fim e ao cabo fortalecem a ideia de uma
identidade e uma consciência nacionais que requerem a anulação ou subjugação
dos elementos culturais ligados a outra nação (neste caso, a França tentava eliminar
o conteúdo político-cultural alemão que ainda perdurava na região de AlsáciaLorena).
Por fim, Moodie assevera que não há duas regiões fronteiriças idênticas; “a
única semelhança é que elas vêm servindo e podem tornar-se zonas de conflito, de
tensão e de disputa entre os estados interessados”. (1965: 91).
Após a análise das acepções de fronteira propostas por Ratzel, Raffestin e
Moodie, infere-se que a fronteira política vê nos limites jurídicos do Estado o maior
potencial para sua efetivação, seja no aspecto de defesa militar da nação – quando
se desenvolvem estratégias para proteção do território -, seja na preservação de
determinada cultura – quando há o fortalecimento de identidades nacionais com
intuito de manter a integridade político-cultural sustentada pela Estado-nação.
Durante a Guerra Fria, em função dos traços que demonstravam que as
fronteiras políticas e ideológicas estavam estabelecidas e consolidavam-se os
movimentos de autodeterminação dos povos, algumas teorias, principalmente as
que estão na base das Relações Internacionais, analisaram a questão das
fronteiras.
A escola realista, cujas principais referências são Morgenthau, Waltz, Bull e
Aron, sustenta que o estado é o ator central das Relações Internacionais; este
estado tem duas funções essenciais: garantir a paz dentro de suas fronteiras e
garantir a sobrevivência de seu povo, defendendo os interesses nacionais. Não
havia grande preocupação com o que acontecia internamente, dentro do Estados.
Além disso, perder a soberania significava diminuir poder e, em uma situação mais
extrema, deixar de existir como unidade autônoma.
[...] a soberania pressupõe a suprema autoridade legal de uma nação para
aprovas leis e fazê-las cumprir dentro de um determinado território e, como
consequência, a independência em relação à autoridade de qualquer nação
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e igualdade com a mesma nos
(MORGENTHAU, 2003: 578)

termos

do

direito internacional.

Seguindo-se o raciocínio sobre a perda de soberania, Raymond Aron (2002:
254) afirma que: “A violação da linha que separa o território das unidades políticas é
um casus belli39 por excelência e prova de agressão”. Para Scherma (2012: 113),
“esse tipo de acontecimento é muito mais provável de ocorrer na região fronteiriça
do que na capital do país. As fronteiras muitas vezes são constituídas por obstáculos
naturais e são regiões onde a vigilância em geral é menor”.
Conforme expresso anteriormente, o ponto do estado é o seu poder
soberano; essa soberania é exercida por um governo central, que agrega a si
maiores poderes ao longo do tempo e que conta com a fidelidade de seus
habitantes. Em estados plurinacionais, esse aumento de poderes do estado no
decurso do tempo pode causar um efeito secundário: a insatisfação das minorias
étnicas e nacionais, que acabam por promover uma organização interna que pode
destoar dos mecanismos administrativos propostos pelo estado. Uma alternativa
para que não haja o colapso no mecanismo estatal, afirma Moodie:
[...] nos grandes estados federativos do mundo, por exemplo, os Estados
Unidos, o Canadá e a Austrália, os estados ou províncias administrativos
contam com considerável autonomia, porém nos estados menores e mais
compactos, tais como a maioria deles na Europa, as divisões internas,
condados, départements, etc., não são autônomos, porém possuem
considerável autoridade administrativa no âmbito da estrutura geral.
40
(MOODIE, 1965: 63)

Pode-se depreender que a partir da perspectiva estadocêntrica elevada pelos
realistas, as fronteiras tornam-se componentes importantes, uma vez que
desempenham rol de uma região delicada, vulnerável para o estado. Para os
realistas, ainda que houvesse uma particularidade regional, não se pode empregar

39

A expressão latina casus belli designa um fato grave de ofensa a um estado, sendo a
circunstância para o estado ofendido declarar guerra ao estado ofensor.

40

Importante ressaltar que alguns países europeus caminharam em direção à maior
autonomia de suas províncias ou regiões internas. Um exemplo é a Espanha, que desde
1978, criou uma nova Constituição que dividia o país em dezessete comunidades
autônomas.
Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território
Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016

687

uma política para as fronteiras que entrasse em desacordo com os interesses
nacionais. Estas áreas devem servigiadas, pois como há um alto grau de circulação
de pessoas e bens (desejáveis ou não), elas de fato tornam-se mais suscetíveis à
ação de atores que podem comprometer a soberania daquele estado.
A partir dos anos 70, ganha força o paradigma (neo)liberal nas Relações
Internacionais. Segundo Castro, “o liberalismo não desconsidera a importância do
Leviatã, porém, enxerga outras forças pulverizadas juridicamente guiadas no interior
e no exterior dos Estados que possuem papel legitimamente nas Relações
Internacionais” (2012: 338). Além disso, existe um pensamento otimista sobre a
natureza

humana,

há

confiança

no

progresso

humano,

a

divisão

de

responsabilidades comuns em benefício da paz, da justiça e da cooperação, assim
como exalta-se a força normativa das instituições multilaterais, dos regimes
internacionais e das regras pactuadas entre os povos.
Nesta mesma década, ganham força as teorias globalistas, principalmente
capitaneadas por Keohane e Nye 41 . Os autores norte-americanos escreveram a
teoria da interdependência complexa, que assegurava que o mundo “não era mais
moldado pela exclusão de interesses, mas racionalmente ordenado pela cooperação
econômica de ganhos compartilhados, onde o uso da força militar seria mormente
desnecessário, prevalecendo a resolução pacífica de conflitos” (ALBUQUERQUE,
2012: 213). Nesta abordagem, “as fronteiras-separação se transformam em
fronteiras-cooperação, e as linhas rígidas dos limites fronteiriços geopolíticos em
zonas flexíveis de cooperação econômica em redes”. (ibid, 213)
Keohane e Nye ponderam que o fenômeno da interdependência ocorre
quando um país toma uma decisão e isto afeta, em maior ou menor grau, outros
países. Por conseguinte, “no mundo interdependente, a união de forças para
aumentar poder e competir em escala global também passa a ser um fenômeno
recorrente”. (SCHERMA, 2012: 116) A implantação de regimes internacionais e

41

Robert Keohane e Joseph Nye publicaram em 1977 a obra “Relações Transnacionais e
Poder Mundial e Poder e Interdependência”
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blocos

econômicos

surge

como

uma

alternativa

para

este

contexto

de

interdependência.
Na década de 90, Castells, ao analisar a União Europeia, argumenta a favor
do chamado “estado em rede”, que é caracterizado “pelo compartilhamento de
autoridade em uma rede” (2012: 407). Assegura o autor
[...] o estado em rede não significa a inexistência de relações políticas
assimétricas e desiguais entre instituições e instâncias governamentais.
Não obstante, os vários nós do estado em rede europeu são
interdependentes, de forma que nenhum nó, nem o mais poderoso, pode
ignorar os outros, nem mesmo os menores, no processo decisório.
(CASTELLS, 2012: 407)

A partir das proposições acima, percebe-se que entre os (neo)liberais fala-se
em ampliação do poder do estado em soberanias compartilhadas e que o conceito
clássico de fronteira política, desde uma perspectiva ratzeliana, passou a coexistir
com novas concepções que se remetem “a uma economia global transfronteiriça.”
(ALBUQUERQUE, 2012: 214)
Seguindo-se nesta análise do continente europeu, ao longo do tempo, e mais
especificamente nas últimas três décadas, as fronteiras geográficas da Europa
experimentaram modificações significativas, por exemplo: a unificação da Alemanha,
a separação da Tchecoslováquia, o (res)surgimento de inúmeros países europeus
com a desintegração da União Soviética e da Iugoslávia, o processo de anexação da
Crimeia à Rússia. Todos estes casos ilustram o vultoso remodelamento que o velho
continente vem enfrentando desde o fim da Guerra Fria. Neste sentido
[...] os anos 1990 pareciam afirmar um processo de banalização das
fronteiras políticas, oriundo tanto da multiplicação exacerbada do número de
Estados-Nação quanto da abertura econômica. No caso soviético e
iugoslavo isto ocorreu simultaneamente, redundando em cerca de duas
dezenas de novos estados formalmente soberanos e geopoliticamente
débeis. (ALBUQUERQUE, 2012: 212)

Em contrapartida surgiu uma “nova fronteira” que abarca a União Europeia.
Apesar da Europa ser entendida como uma realidade que estende para além dos
limites daquele bloco regional, em muitos casos, ambos os nomes, Europa e União
Europeia, passaram a ser usados como sinônimos. Vale ressaltar quando se fala na
criação de uma identidade europeia, nos referimos ao processo encampado pela
Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território
Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016

689

União Europeia. Esta situação lembra “o método de consolidação territorial do
século XVIII: recuar as fronteiras para estabelecer os limites” (FOUCHER, 2009: 19)
“As minorias étnicas e nacionais são elementos que compõem a paisagem
sociocultural

europeia”

(GUIBERNAU,

2009:

157).

Conforme

expresso

anteriormente, os Estados-nação europeus, em sua maioria, não se constituem por
uma única nação, cujos limites coincidem com os do Estado. Neste caso, referimonos aos já nominados “estados ilegítimos”.
Nestesentido, Kedourie (2015: 114) assegura que uma das provas pelas
quais se reconhece a existência de uma nação é a do idioma. Portanto, os
elementos que compartilham esta língua deveriam constituir um estado. Entretanto,
o que se verifica é que vários destes grupos estão separados por fronteiras. Neste
caso, a autor sugere que estas fronteiras são arbitrárias, artificiais e injustas. Vale
ressaltar, que a afirmação de Kedourie difere da proposta por Raffestin, quando o
último afirma que “todo sistema de limites é convencional, mas desde o momento em
que foi pensado, colocado no lugar e que funcione, ele não é mais arbitrário, pois
facilita o enquadramento de um projeto social, aquele mesmo de uma sociedade”.
(RAFFESTIN, 1993: 165)
Uma vez que há a maior incidência de estados ilegítimos 42 , a diversidade
interna passa a ser a regra. As nações ou partes de nações incluídas em um mesmo
estado adotam distintos graus de consciência nacional.
[...] além disso, assim como algumas que se definem como nações,
compartilham uma identidade comum e arraigadas em memórias históricas
de épocas em que desfrutaram de um status como independente – como
são os casos de Escócia, Catalunha, Flandres e País Basco -, outras têm
um sentido de identidade menos desenvolvido e se conformam sendo

42

Segundo Guibernau (1997), a partir da coexistência dos limites entre Estado e nação, há a
classificação de dois tipos de estados: os legítimos e os ilegítimos. Os estados legítimos são
aqueles em que há concomitância entre os limites do estado e da nação. Neste caso, o
nacionalismo é favorecido pelo estado como um meio de homogeneizar sua população e
aumentar seu grau de coesão. Já os ilegítimos referem-se àqueles que incluem em seus
territórios distintas nações ou partes de outras nações. Não há congruência entre os limites
das nações e das fronteiras dos estados.
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denominadas como regiões – entre as quais figuram Bretanha e Occitânia.
(GUIBERNAU, 2009: 158, tradução nossa)

Nestas situações, nota-se que os movimentos nacionalistas não tornam fáceis
as relações entre grupos diferentes em áreas de limites nacionais, uma vez que
fomentam uma redefinição de fronteiras e uma redistribuição de poder político para
atender as demandas de uma nacionalidade em particular. Segundo Kedourie (2015:
180) estes movimentos “tendem a desbaratar qualquer tipo de equilíbrio que se
tenha podido conseguir entre diferentes grupos, recolocando questões resolvidas e
renovando a luta”. Para o mesmo autor, “em geral é uma condição necessária das
instituições livres que as fronteiras do estado coincidam no essencial com as da
nacionalidade” (ibid: 194)
A abertura de fronteiras na Europa nos últimos anos – em função da
consolidação da União Europeia -, caracterizada pela depreciação de certas
obrigações no que tange a algumas barreiras em relação aos traçados
internacionais, “não anula o feito de identidade” (FOUCHER, 2009, 24). Ainda
segundo o mesmo autor, “não há identidade sem fronteiras” (ibid: 22). Na Europa,
suprimiram-se limites internos, principalmente no que se refere à circulação de
pessoas e mercadorias; entretanto, muito tem se questionado se a Europa não deve
“resgatar” as fronteiras. Esta afirmação vai ao encontro das últimas atitudes tomadas
por alguns países da União Europeia, quando houve um afluxo maciço de refugiados
àquele local. Países como Hungria e República Checa colocaram barreiras físicas
nas fronteiras com países vizinhos, com intuito de evitar a chegada de refugiados
advindos de áreas de conflitos, tanto do Oriente Médio, quanto do Magreb africano.
À vista dos questionamentos sobre a colocação ou não de fronteiras internas
na União Europeia, há ainda a questão dos limites dentro dos próprios EstadosNação que a compõem. Além da questão do hibridismo cultural que deriva, entre
outras razões, do maior afluxo de migrantes à região e que, teoricamente afeta a

43

Segundo a autora, o termo região, tal como se emprega na União Europeia, não distingue
entre uma região geográfica, uma região econômica, uma região com uma frágil cultura
distintiva e uma região dotada de um forte sentimento de identidade e de cultura.
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integridade cultural de vários países europeus, e do maior controle da circulação de
indivíduos extracomunitários, eleva-se a matéria sobre os limites internos em função
da ascensão dos movimentos nacionalistas, que em alguns casos, sustentam a
consolidação das chamadas fronteiras históricas, ou seja, que em algum momento
da história existiram em função da separação e depois, agregação de povos com
raízes identitárias distintas. Kedourie (2015: 183) nomina estas fronteiras históricas
como fronteiras naturais, que foram se conformando a partir, principalmente, do
elemento linguístico de cada povo em questão. Afirma o autor:
[...] com a difusão do nacionalismo, as fronteiras naturais se transformaram
nas fronteiras de uma nação determinadas por um mapa linguístico. Esta
44
era a perspectiva de Fichte : as fronteiras eram o símbolo europeu da
existência de uma nação: os que falam o mesmo idioma se encontram
unidos uns aos outros por uma multidão de laços indivisíveis pela mesma
natureza muito antes de que comece qualquer arte humana. (KEDOURIE,
2015: 183, tradução nossa)

As chamadas fronteiras naturais, nas palavras de Kedourie, que pretendem
encerrar

a

cada

nação

dentro

de

um

território

fixado,

não

asseguram

automaticamente a paz internacional, nem acabam com as zonas mistas onde mais
se inflamam as paixões nacionalistas. Neste sentido, corrobora Foucher (2009: 27),
“as fronteiras são o tempo inscrito no espaço; elas permanecem testemunhas do
passado ou de fronts vivos, segundo as conjecturas locais, mas sempre lugares de
memória e, às vezes, de ressentimento”.
Enfim, os movimentos catalão, escocês, flamengo, basco etc. são alguns dos
que eclodiram em uma Europa, que apesar dos esforços de unificação, ainda não
soube lidar com a luta das minorias, os movimentos separatistas, e ao fim e ao cabo,
com a sua perda de identidade(s), dado o seu alto grau de cosmopolitismo. O que se
percebe é que os atuais movimentos nacionalistas apontam para um caminho que o
continente talvez não contemplasse: o de uma consciência de nação muito mais
arraigado do que um sentimento europeu, além de resgatar a temática das
fronteiras, fortemente elevada com as recentes questões da Crimeia e do Brexit.

44

Nas palavras de Suzman (1999: 10, tradução nossa), Johann Fichte, no início do século XIX,
afirmava que cada grupo possuidor de uma distinta linguagem constituía uma nação
separada e que deveria ter e controlar seu próprio estado.
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RESUMO
A partir de 2010 o Brasil registrou dois booms imigratórios e um crescimento dos
fluxos migratórios internacionais acima das projeções dos órgãos oficiais e da
própria academia. Neste ínterim, verificou-se que pela primeira vez na história
territorial brasileira, as fronteiras terrestres – em especial da Região Norte e CentroOeste – passaram a ter um papel fundamental nas imigrações e na própria gestão
migratória brasileira como uma política pública governamental e estatal. Assim, este
trabalho discorre sobre o perfil das migrações internacionais para o país a partir do
ano de 2013, atualizando e complementando a pesquisa prévia apresentada no 1º
CONGEO, utilizando-se das abordagens metodológicas das redes migratórias e dos
instrumentais da cartografia temática. Discorre-se ainda o papel das fronteiras
terrestres brasileiras nestes novos fluxos imigratórios, exigindo os princípios do
ordenamento do território e integração institucional vis-à-vis as problemáticas e
desafios decorrentes deste fenômeno.
45

Este trabalho é parte da dissertação de mestrado de um dos autores, Roberto
Rodolfo
Georg
Uebel,
que
pode
ser
consultada
nesta
página:
http://hdl.handle.net/10183/117357.
Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território
Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016

696

Palavras-chave: Perfil. Migrações Internacionais. Brasil. Fronteira.
RESUMEN
A partir del año 2010, Brasil ha registrado dos booms inmigratorios y un crecimiento
de los flujos migratorios internacionales arriba de las proyecciones de los órganos
oficiales y de la propia academia. Así, se ha observado que, por primera vez en la
historia territorial brasileña, las fronteras terrestres – especialmente de las regiones
norte y centro oeste – ganaron un papel fundamental en las inmigraciones y en la
propia gestión migratoria brasileña como una política pública gubernamental y
estatal. De este modo, este trabajo discute acerca del perfil de las migraciones
internacionales para el país a partir del año 2013, actualizando y complementando la
investigación previa presentada en el Primer CONGEO, utilizándose de los
abordajes metodológicos de las redes migratorias y los instrumentales de la
cartografía temática. Se debate aún el papel de las fronteras terrestres brasileñas en
estos nuevos flujos inmigratorio, que exigen los principios del ordenamiento del
territorio y de la integración institucional vis-à-vis las problemáticas y desafíos
decurrentes de este fenómeno.
Palabras-clave: Perfil. Migraciones Internacionales. Brasil. Frontera.
Introdução
O tema que se apresenta para este trabalho decorre das transformações e
repercussões do cenário socioespacial contemporâneo do Brasil face às
transformações demográficas, econômicas e políticas no espectro maior do cenário
global. As migrações internacionais para o país vêm ganhando singular destaque
desde que Bacha e Klein (1989) apontaram o ano de 1985 como divisor de águas
nas relações do Brasil com as escalas globais (em rede) em diversas questões
setoriais, como desde a reabertura à democracia no país e a nova caracterização do
território brasileiro para o recebimento de imigrantes estrangeiros.
Assim, este cenário que completa três décadas, acarretou em transformações
muito significativas nas relações do indivíduo brasileiro e do imigrante chegado com
o espaço social do próprio país, possibilitando neste espaço – tanto na concepção
Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território
Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016

697

social como territorial – a aferição de novas territorialidades de imigrantes, aqui
como atores do processo imigratório, que replicaram em graus diferentes, suas
especificidades e processos – vide-se novamente o caso dos imigrantes haitianos e
senegaleses, conforme apontado por Uebel (2015).
As razões que levaram a este deslocamento de pessoas em um crescimento
verificado ao longo das últimas três décadas foram motivadas especialmente pela
própria transformação das relações e escalas em nível internacional, tendo-se, por
exemplo, questões de conflitos étnicos e civis, desastres naturais, condições
econômicas e laborais como repercussões e “fomentadoras” de tal processo em
uma escala global, que se relacionam em uma escala nacional com questões do uso
do espaço brasileiro (tanto de corte social como territorial-geográfico), fronteiras e
política setorial de imigração com repercussões territoriais e, diretamente, nas
escalas regionais com questões de trabalho, assistência social e outras temáticas
pertinentes à imigração.
Estas escalas e redes relacionam-se dentro deste cenário, mais recentemente
descrito pela obra Perfil Migratório do Brasil 2009, de autoria do Ministério do
Trabalho e Emprego do Brasil com a Organização Internacional para as Migrações
(OIM) (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES, 2009), que em
relação com o referencial teórico e literatura recente sobre o tema, fornecem lacunas
a serem estudadas para responder questões importantes sobre este novo e
contemporâneo panorama (cenário) das migrações internacionais para o Brasil e
seu perfil socioespacial e demográfico; ademais de considerar seus atores e
cenários regionais, que por meio destas escalas e redes, permitem a compreensão
das questões locais/regionais que levam a uma inferência sobre a sua situação em
nível nacional.
Com a expansão do capitalismo internacional nas duas últimas décadas do
século XX e sua estabilização nos países dito centrais, bem como seu crescimento
atrativo nos países ditos periféricos na primeira década do século XXI, inúmeras
especificidades tomaram espaço e ganharam destaque nas esferas econômica,
social, política e também geográfica.
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Dentre as especificidades, o crescimento populacional e a expansão
demográfica, aliados à procura cada vez maior por melhores condições laborais, de
vida e bem-estar, colocaram em voga novamente um assunto que era recorrente
entre o final do século XIX e a ebulição da Segunda Guerra Mundial e a posteriori
tornou-se esquecido ou subjugado a pontualidades nacionais restritas: as migrações
internacionais.
Porém, essas migrações de ordem econômica também ocorrem entre os
diferentes países, o que constitui outro traço do desenvolvimento do capitalismo,
dado que este se desenvolve de forma distinta entre os países(CARDOSO;
FALETTO, 1977). A história recente não poderia ser bem entendida se não fosse
considerada a interação entre os países por meio das suas populações, estas e
seus movimentos migratórios aqui entendidos como uma consequência da expansão
dos investimentos, do comércio e da ampliação territorial por parte do Estado. A
própria identidade de muitos deles, a sua constituição como nação, foi um produto
do movimento internacional de diferentes povos.
Inserido nesta seara das novas migrações internacionais, o Brasil, que
recebeu perto de cinco milhões de imigrantes entre 1819 e fins da década de 1940
(SANTOS, 2010) e posteriormente estagnou e recebia apenas refugiados judeus,
sírios, libaneses e palestinos em sua maioria, apresentara nas últimas duas
décadas, com enfoque especial nos Censos de 2000 e 2010, realizados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um crescimento expressivo no número
de imigrantes autorizados, não-autorizados e refugiados. Estes escolhem o país por
distintas questões, porém, com distinção especial às oportunidades de trabalho,
ainda que sejam análogos à escravidão em alguns casos (RANINCHESKI; UEBEL,
2014).
Assim, a retomada dos fluxos imigratórios no século XXI ao Brasil começa a
tomar uma linha de frente já abordada por autores como Zamberlam et al. (2009),
que também torna incipiente o interesse da mídia e da sociedade sobre estas novas
levas de imigrante que adentram ao território brasileiro anualmente, trazendo-se as
relações e indagações abaixo:
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•

Quais as motivações que incitam os grandes fluxos migratórios que
aportam no território brasileiro nas últimas duas décadas;

•

Quais são as principais regiões brasileiras que recebem este fluxo
migratório;

•

Quais são os principais grupos de imigrantes que escolhem o território
brasileiro e sua relação com as questões de trabalho, refúgio,
desenvolvimento econômico, crescimento demográfico, etc.;

•

As repercussões destes grupos imigratórios na sociedade e economia
brasileira.

Portanto, neste trabalhoapresentar-se-á o panorama imigratório no Brasil
após o ano de 2013, com enfoque nos dados fornecidos 46 pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Polícia Federal,
que foram compilados e cartografados para a obtenção de uma expressão real do
outlook imigratório brasileiro, que apresentava até o final de 2015 um número de
quase dois milhões de imigrantes.47

46

Ressalta-se que os dados migratórios passam por constantes mudanças nas
searas institucionais e metodológicas, não estando este trabalho, portanto, isento de
variações futuras quanto à forma de se mensurar os fluxos migratórios no Brasil.
Ademais, devido à conturbada situação política no Brasil, que levou à destituição da
presidente democraticamente eleita, Dilma Rousseff e ascensão do governo
ilegítimo de Michel Temer – interinamente em maio de 2016 e definitivamente a 31
de agosto do mesmo ano –, muitas instituições sofreram alterações em seus nomes
e atuações, inclusive o Ministério do Trabalho. Como o período de análise deste
trabalho compreende os últimos dois governos democráticos, optou-se por manter
os nomes destas intuições como prevaleciam à época.
47

Estes dados foram obtidos junto aos órgãos oficiais por meio da Lei de Acesso à
Informação. Todos os dados foram tabulados e compilados pelo autor, encontrandose
disponíveis
para
livre
consulta
neste
link:
https://www.dropbox.com/sh/fg7dq7xq6gj2049/AAC0bhS-eurv0vpTHSeBfjIta?dl=0.
Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território
Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016

700

Perfil das migrações internacionais para o Brasil na contemporaneidade: o
novo boomimigratório e o país das novas migrações
Se o ano de 2010, conforme apontam Uebel e Rückert (2016), já apresentava
um boom imigratório e indicava um aumento expressivo dos fluxos imigratórios em
direção ao Brasil, o biênio 2013-2014 registrou o maior ingresso e número de
imigrantes desde a década de 1930 e só é menor que o maior fluxo da história
brasileira, que compreende o período de 1870-1930 – as décadas das grandes
imigrações, de alemães, italianos e japoneses em sua maioria – com 2,5 milhões de
imigrantes à época (BRITO, 2014); em 2013 ingressaram 65.654 imigrantes, em
2014 chegaram 1,13 milhões de imigrantes e em 2015 esse número tivera um recuo
de 50% – número que ultrapassa o somatório dos últimos dez anos – e o número
atual de imigrantes no Brasil é de cerca de 2,1 milhões de imigrantes, população
maior que 90% das capitais brasileiras.
Portanto, o panorama imigratório contemporâneo do Brasil é este: os
imigrantes representam já 1% da população total do Brasil, maior cifra desde o
período colonial brasileiro que remonta aos séculos XVI a XVIII. Cifras grandes
representam também panoramas ampliados e uma reconfiguração dos grupos
imigratórios que chegam ao Brasil na última década, conforme se observa no Mapa
1 as procedências dos imigrantes no ano de 2015 com dados atualizados de 2014.
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Mapa 1 – Mapa de nacionalidade dos imigrantes no Brasil no ano 2015 (com
dados atualizados de 2014).
Elaborado pelos autores.

Se até 2010 as nacionalidades que representavam os maiores contingentes
imigratórios no Brasil eram aquelas que provinham de países em crise econômica ou
instabilidade social e laboral, a situação em entre 2014 e 2015 tem uma
representação gráfica distinta e desafiadora à análise geográficageogr
-estatística:
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Gráfico 1 – Representação percentual dos maiores grupos imigratórios no
Brasil no ano de 2015.
Fonte: Polícia Federal e Ministério do Trabalho e Emprego – Dados compilados e
tabulados pelos autores.

A interpretação que se faz acerca da queda de posições das nacionalidades é
agrupada e leva em consideração o cenário internacional e suas mudanças políticas
e econômicas nos últimos anos. Por exemplo, a queda de posições – mas não no
número de imigrantes em relação aos outros anos – de imigrantes de nacionalidade
estadunidense e britânica deve-se ao fato da recuperação econômica e dos índices
de emprego e crescimento verificados naqueles países após o ano 2010, ainda
embora que estes fluxos se mostrem estáveis para o Brasil.
Novamente os imigrantes de nacionalidade portuguesa, italiana e espanhola
chamam a atenção, ao somarem 38% do número total de imigrantes nestes dois
últimos anos, em uma situação contrária aos britânicos e norte-americanos, por
exemplo, já que estes três países, apresentaram uma piora nos quadros de
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desemprego – principalmente entre jovens – que levaram a mass migration em
direção a países como o Brasil e Argentina.48
Outros grupos tradicionais de imigrantes, como bolivianos e japoneses,
também teve um aumento na composição imigratória do Brasil para o período em
análise. No caso dos bolivianos, deve-se ao fato da implantação de acordos de
cooperação nas matérias de imigração e trabalho entre o Brasil e a Bolívia, país este
que embora apresente um crescimento econômico maior que o Brasil, ainda não
consegue responder à sua demanda interna por emprego, exportando imigrantes
para seus vizinhos, Brasil, Argentina e Paraguai, sendo que o Brasil lidera neste
ranking.
Já no caso da nacionalidade japonesa, a explicação do aumento considerável
de imigrados se deve ao fato do retorno daqueles que haviam emigrado para o
Japão até o início da crise econômica internacional, coincidente também com o
terremoto de 2011 que atingiu boa parte do território japonês; portanto, não se
podeignorar também as motivações ambientais 49 para o aumento da imigração
japonesa – no caso, uma migração de retorno ou, ainda, uma remigração.
Destarte, destaca-se nesta nova configuração imigratória do Brasil, o
crescimento considerável dos novos fluxos, entre eles, de haitianos, libaneses,
colombianos, cubanos – apesar do programa de importação de profissionais de

48

No intervalo dos últimos dez anos, o número de imigrantes que obtiveram visto de
residência permanente na Argentina aumentou 660%, segundo dados da Diretoria
Nacional de Migrações. Em 2004, foram menos de 18 mil. Em 2013, o número
superou 138 mil. No período, cerca de 807 mil imigrantes conseguiram o papel, com
o qual podem trabalhar legalmente e ter acesso aos benefícios sociais. Em um país
com 40,1 milhões de habitantes, isso representa 2% da população.

49

Há um grande debate contemporâneo na academia sobre até que ponto as
intempéries ambientais, ecológicas e a força da natureza podem ser consideradas
como uma motivação para emigrar ou solicitar refúgio em outro país. Afim de
tomarmos um posicionamento nesta pesquisa, defendemos que tais motivações
oriundas do meio ambiente e da natureza podem sim ser consideradas como uma
arguição para emigrar ou para o refúgio. As obras Climate change, environmental
degradation and migration, de Karoline Popp (2012), e Migration and climate change,
de Oli Brown (2008), são referência nas temáticas de imigrações ambientais.
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saúde cubanos do governo brasileiro aumentar a população desta nacionalidade no
Brasil, o número de imigrantes de lá também cresceu nos últimos quatro anos, em
virtude do afrouxamento das leis imigratórias de Cuba no governo de Raul Castro –,
filipinos,

indianos,

angolanos,

nigerianos,

senegaleses,

sírios

e

outras

nacionalidades não tradicionais, que antes emigravam para países da União
Europeia, Austrália e Nova Zelândia e também Estados Unidos.
Assim, este período configura e consolida o Brasil no cenário internacional
como um receptor de todos os grupos imigratórios principais, que antes eram
exclusivos aos países do Hemisfério Norte, conforme já citado, e caracteriza-o como
o polo mais atrativo de imigração da década, a frente de nações mais centrais como
Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Das 203 nacionalidades aferidas, apenas nove
países de pequena expressão não têm imigrantes em território brasileiro; em 2000
eram 63 nacionalidades não representadas e em 2010 eram 23.
Este segundo boom imigratório surpreende pelo fato de ser exponencialmente
maior que não apenas aos tradicionais receptores de imigrantes, mas também aos
próprios indicadores e recordes brasileiros e por atrair 91% de todas as
nacionalidades, não se restringindo apenas a uma região geográfica ou
concentração continental.
Nos mapas a seguir, destacar-se-á por continente quais as nacionalidades
que mais possuem imigrantes no Brasil, além de uma breve análise conjuntural das
motivações e repercussões destas migrações.
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Mapa 2 – Mapa de nacionalidade dos imigrantes no Brasil provenientes do
continente americano e Caribe.
Elaborado pelos autores.
No Mapa 2, é possível observar que os grupos migratórios mais presentes no
Brasil de origem do continente americano são os bolivianos, argentinos, uruguaios,
haitianos, cubanos e estadunidenses, ao passo que os de origem centro-americana
e caribenha destinam-se em sua maior parte aos outros dois polos de atração
imigratória do grande continente: Estados Unidos e México.
Conforme já citado anteriormente, o Brasil atrai estes fluxos em quatro
diferentes grupos que assim interpretou-se, de acordo com estas motivações: Grupo
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1 (bolivianos) em virtude das instabilidades econômicas, laborais e sociais vividas
naquele país, além do emprego destes em confecções e indústrias de mão de obra
barata no Brasil (muitas vezes sob forma de trabalho escravo e ilegal); Grupo 2
(argentinos, uruguaios e em menor proporção os andinos – chilenos, peruanos e
colombianos): imigram para o Brasil como consequência da atratividade econômica
do país exclusivamente nas áreas de indústria, finanças e ensino, ou seja, uma mão
de obra mais qualificada, combinada com o desempenho econômico fraco aliado
aos baixos índices de emprego naqueles países; Grupo 3 (haitianos e cubanos): a
hipótese que mais aceitável é que dada a inserção do Brasil nestes dois países e
propaganda e atuação do país por meio de sua Missão de Paz no Haiti e do
Programa Mais Médicos com a contratação de profissionais de saúde cubanos, o
país tornou-se uma atração alternativa aos destinos tradicionais destes imigrantes,
antes o México e os Estados Unidos, aliada a uma rede de imigração consolidada
por parte dos haitianos e afrouxamento das leis emigratórias de Cuba; Grupo 4
(estadunidenses): apesar de ainda constituírem um considerável contingente
imigratório no Brasil – e estarem fortemente representados no Mapa 2 – este grupo
vem diminuindo sua presença em relação aos demais fluxos, em virtude da
recuperação econômica e consequente retomada da criação de empregos nos
Estados Unidos, arguindo um dos principais processos de remigração da história
brasileira-norte-americana.
E é justamente a migração de latino-americanos e africanos que destaca o
papel das fronteiras terrestres nestes processos: como partícipes e meio de ingresso
no território brasileiro, totalmente diferente das circunstâncias das migrações
históricas em direção ao país entre o final dos séculos XIX e metade do século XX.
O Mapa 3 apresenta a Faixa de Fronteira do Brasil, onde podemos observar os
pontos em que ingressam estes grupos migratórios, representados no Quadro 1 com
os mapas das rotas dos imigrantes haitianos e senegaleses, a fim de exemplificar
este fenômeno de “novo papel das fronteiras terrestres” nas migrações para o Brasil,
antes restritas – quanto ao ingresso – às fronteiras marítimas e aeroportos.
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Mapa 3 – Faixa de Fronteira do Brasil.
Fonte: Carneiro Filho (2016).
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Quadro 1 – Rotas dos Haitianos e Senegaleses em direção ao Brasil
Fonte: Uebel (2015).

No Mapa 4 apresenta-se a proporção dos imigrantes em território brasileiro de
acordo com sua origem do continente europeu:
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Mapa 4 – Mapa de nacionalidade dos imigrantes no Brasil provenientes da
Europa.
Elaborado pelos autores.

Os imigrantes de origem europeia no Brasil continuam representando um
contingente populacional ativo e considerável, principalmente ao observar-seos
países que mais sofreram com a última crise econômica e laboral europeia:
Portugal, Espanha e Itália e em menor parte os de origem francesa, alemã e
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britânica, além dos cipriotas. Como a crise europeia ainda está em curso, acreditase que estes fluxos citados continuem até o momento em que a situação econômica
e laboral brasileira atingir o seu ponto ótimo ou de inflexão, isto é, o momento em
que retornar à Europa tornar-se-á mais barato e lucrativo do que permanecer
trabalhando no Brasil.
Outro ponto interessante dos fluxos imigratórios provenientes do continente
europeu, é o fato de que o Brasil não absorveu ou atraiu os grupos de imigrantes do
leste europeu, que continuam emigrando em massa para a o core da União
Europeia, ou seja, Alemanha, França e Grã-Bretanha. Contudo, os imigrantes de
origem ucraniana parecem repetir os fluxos após a Guerra da Crimeia em direção ao
Brasil:

os

fluxos

de

ucranianos

com

direção

ao

Brasil

aumentaram

consideravelmente após as tensões entre Kiev e Moscou no início de 2014.
Já o Mapa 5 apresenta a conjuntura e fluxos migratórios de indivíduos do
Oriente Médio e da África em direção ao Brasil, regiões que apresentaram um
crescimento dos fluxos emigratórios muito considerável nos últimos anos, em
direção ao Brasil e Europa, em virtude de tensões geopolíticas e econômicas:
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Mapa 5 – Mapa de nacionalidade dos imigrantes no Brasil provenientes da
África e Médio Oriente.
Elaborado pelos autores.

Pode-se afirmar que a África se apresenta, pelo menos nas duas últimas
décadas, como o principal polo emissor de imigrantes para o Brasil em uma
proporção de crescimento em relação aos demais continentes. Também é um
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continente que apresenta situações opostas e questionadoras acerca da origem dos
imigrantes.
À exceção de Moçambique e da África do Sul, os países que mais enviam
imigrantes para o Brasil no continente africano são os da costa oeste, isto é, aqueles
voltados para o Atlântico e que tradicionalmente emigram para a União Europeia e
em cifras menores para os Estados Unidos e Canadá.
Além da proximidade linguística entre o Brasil e os países da costa oeste
africana – onde em sua maioria se fala o português e o francês –, o que justifica este
crescimento dos fluxos imigratórios de africanos é a formação das redes – facilitadas
pelas ligações aéreas diretas com o Brasil – de contatos entre os próprios
imigrantes, em grande parte com formação superior, conhecimento de mais de duas
línguas, profissionais liberais e que buscam no Brasil um mix de atividade laboral
com todas as garantias legais – uma situação raramente verificada em seus países
de origem – além de oportunidade de ensino gratuito e ponto de partida para outros
países posteriormente, como Estados Unidos e Canadá.
Portanto, propõe-seum termo específico para definir esta imigração em massa
de africanos, ainda que seja numericamente menor que a de outras nacionalidades
americanas e europeias: o Brazilian dream, ou seja, o sonho, objetivação de
alcançarem condições laborais melhores aliadas ao crescimento pessoal acadêmico
e estabilidade financeira, embora muitos exerçam atividades informais como
camelôs, por exemplo, grande parte está empregada em indústrias pesadas,
comércio, serviços e até mesmo sendo contratados por pequenos empreendedores.
Oriundo deste mapa, ressalta-se ainda que a migração de cidadãos do
Oriente Médio obedece majoritariamente uma migração forçada, em muitos casos, o
refúgio, em virtude da instabilidade geral naqueles países, tais como Palestina, Síria,
Egito, Irã e Líbano, Estados cujos nacionais já estão integrados à sociedade
brasileira, com grandes comunidades nos estados do Sul e Sudeste, tendo,
provavelmente, o crescimento de tais fluxos nos últimos anos justificado pelo
aumento dos conflitos no Médio Oriente, ou seja, uma correlação direta: aumento
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dos conflitos e instabilidade  aumento das migrações para o Brasil e países
vizinhos.
Já o Mapa 6 apresenta algumas curiosidades e pontualidades interessantes
acerca das migrações de asiáticos para o Brasil – migrações estas que já foram em
massa no século XX, como a de chineses e japoneses:

Mapa 6 – Mapa de nacionalidade dos imigrantes no Brasil provenientes da
Ásia.
Elaborado pelos autores.
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Os imigrantes asiáticos, assim como os africanos, apresentam-se como uma
grande surpresa quando da análise das estatísticas de imigração recente para o
Brasil. Além da China e Japão, tradicionais emissores de imigrantes para o país e
com dezenas de comunidades espalhadas pelo território brasileiro, tais como a
Chinatown e colônias japonesas [no estado do Paraná, Ivoti (Rio Grande do Sul),
Bairro da Liberdade (no município de São Paulo), etc.], novas nacionalidades
chamam a atenção quando da análise deste mapa do novo perfil imigratório
brasileiro: indianos, bengalis, filipinos, malaios, indonésios e sul-coreanos.
Tais migrações substituem novamente os receptores tradicionais, no caso,
Japão, Cingapura, Austrália e Nova Zelândia, pelo Brasil, apesar do país estar a
milhares de quilômetros de distância. O que explica este fenômeno é o que a
literatura contemporânea vem apresentando como uma oportunidade de emprego de
mão de obra semiqualificada, como no caso destes países, em economias em
desenvolvimento, ou seja, no Brasil, já que as economias semelhantes, como do
próprio BRICS, já esgotaram tais postos de trabalho ou preferenciam seus próprios
nacionais.
Além disto, outro ponto em comum com as migrações dos africanos para o
Brasil, está representado nas garantias e leis trabalhistas e previdenciárias do país,
se tornando um dos principais atrativos a estes imigrantes, além também da maior
facilidade de inserção destes no Brasil em comparação ao Canadá, Austrália e
outros, que exigem maiores requisitos no processo de imigração legal, portanto, não
é raro a imprensa brasileira noticiar casos de imigração clandestina de nacionais
asiáticos, como no caso dos chineses:
Seis chineses foram presos quando tentavam entrar ilegalmente no Brasil.
Eles atravessaram de barco o Rio Uruguai – que liga Paso de Los Libres, na
Argentina, a Uruguaiana, na fronteira oeste gaúcha – e foram pegos
próximo à margem brasileira [...]. De acordo com a Polícia Federal, os
estrangeiros não portavam visto de entrada no Brasil nem na Argentina e
nos passaportes havia o registro de passagem pelos Emirados Árabes.
Além de pagar multa no valor de R$ 165, o grupo terá um prazo de três dias
para deixar o país. (BACELO, 2012).

E também dos bengalis:
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A Polícia Rodoviária Estadual localizou um grupo de imigrantes ilegais [...]
no Paraná. Eles estavam em um ônibus que seguia para Cruzeiro do Oeste
(25 km a leste de Umuarama). De acordo com a PRE, os 11 homens são de
Bangladesh e não têm permissão para permanecer no Brasil. Todos
portavam passaporte e visto boliviano. [...] Durante a ocorrência, um
imigrante legalizado de Bangladesh compareceu ao Posto de Polícia
Rodoviária de Iporã, Ele seria o facilitador da entrada dos estrangeiros no
país e seria o responsável por levar os imigrantes até Cruzeiro do Oeste.
(ANDRADE, 2013).

A própria inserção do Brasil por meio dos BRICS no continente asiático
justifica o número considerável de indianos, chineses e russos que emigraram para
cá nas últimas duas décadas, ou seja, uma hipótese que não pode se descartar é os
BRICS como um mecanismo subjetivo de fomento às migrações dentre do próprio
bloco, já que é elevado o número de brasileiros que migram para os países
partícipes deste bloco, em especial à China e Rússia.50
O que também é interessante observar que a maioria destes imigrantes
asiáticos segue um padrão para ingressar no Brasil: utilizam-se de vias não
tradicionais ou não diretas, como pelos Emirados Árabes ou pelo Peru, ingressam
por fronteiras fluviais, são apreendidos e solicitam refúgio, o que normalmente é
concedido. Seriam o que se define como refugiados econômicos ou refugiados
laborais.
Por fim, o Mapa 7 apresenta a procedência dos imigrantes da Oceania,
continente com menor participação no envio de cidadãos ao Brasil:

50

Embora o surgimento do termo BRICS e da própria proto-integração entre seus
membros seja recente, os fluxos imigratórios entre os países do bloco aumento na
última década em virtude da facilitação de acesso a estes países (isenção de vistos
de curta-duração ou estudos, flexibilização na emissão de vistos de trabalho,
aproveitamento e acordos de seguridade social e previdência, etc.). Nesse sentido,
trata-se de uma hipótese não descartada que merece um estudo científico
aprofundado futuramente.
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Mapa 7 – Mapa de nacionalidade dos imigrantes no Brasil provenientes da
Oceania.
Elaborado pelo autor.

Austrália e Nova Zelândia apresentam-se, se comparado a um panorama
global, como inexpressivos emissores de imigrantes para o Brasil, em virtude de
serem polos naturais de atração de imigrantes, dentre eles, os próprios brasileiros.
Portanto, o número de imigrantes destes países reflete-se na ocupação de
postos de trabalho que exigem mão de obra qualificada, principalmente na indústria,
universidades e multinacionais, além de que muitos possuem dupla-nacionalidade, o
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que leva à inferência de que são brasileiros retornados, hipótese já levantada no
trabalho de Irigaray e Freitas (2014).

Conclusões e perspectivas migrações internacionais para o Brasil

Diferentemente dos fluxos imigratórios do século XIX e princípio do século
XX, em que os imigrantes originários do hemisfério norte eram desejados porque
tinham a função de “ocupar” territórios, na contemporaneidade, o incremento da
chegada de imigrantes provenientes da Ásia, América Latina, Caribe e África
comporta uma ambivalência.
Por um lado, porque coloca o Brasil na arena geopolítica dos países
receptores de fluxos imigratórios. Assim como os americanos, com os mexicanos e
centro-americanos; os argentinos, com os bolivianos; e os franceses, com os
africanos – até a década passada –, o Brasil insere-se nesta seara.
Essa imigração inesperada e a crise dos dois grandes modelos de integração
dos imigrantes no ocidente — o assimilacionismo francês, inspirado na fórmula
republicana tradicional; e o modelo multicultural dos países anglo-saxões —
provocam sensibilidades no trato governamental e da gestão pública na questão
imigratória no nosso biênio em análise.
No caso brasileiro, a progressiva presença de imigrantes no país neste início
de século XXI inicia a exigência um modelo próprio e criativo que se desmarque das
posturas repressivas que reduzem a imigração a um fenômeno jurídico ou policial
susceptível de repressão ou medo. E fujam de uma representação ingênua
humanista que simplifique a situação, já que comprovadamente centenas de
imigrantes, como bolivianos, haitianos e senegaleses, encontram-se em situação
análoga a de escravidão em boa parte do país.
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Nesse sentido, em 2013, dentro deste novo perfil dos fluxos imigratórios para
o Brasil, o governo brasileiro iniciou as conferências regionais de imigração e refúgio
sobre o trato destas questões em todos os estados brasileiros e em grande parte
dos municípios em parceria com entidades e órgãos públicos de todas as esferas,
afim de começar o delineamento de uma nova política imigratória face aos dos
booms imigratórios que se foram apresentados anteriormente neste trabalho.
A 1ª Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio (COMIGRAR) foi uma
iniciativa governamental inovadora na abordagem da questão migratória no Brasil,
com mobilização nacional e internacional dos diversos atores interessados no tema
e na discussão dos conceitos centrais da política migratória, sendo realizada durante
a ocorrência deste fenômeno imigratório no Brasil, no mês de junho de 2014.
O objetivo desta 1ª COMIGRAR foi reunir migrantes, profissionais envolvidos
na temática migratória, estudiosos, servidores públicos, representações diversas que
vivenciam a realidade da migração e do refúgio, para uma reflexão coletiva e
elaboração de aportes para a construção da Política e do Plano Nacionais de
Migrações e Refúgio, que estão em tramitação no Ministério da Justiça e Congresso
Nacional, em processos de apreciação e futura votação.
O processo de implementação da 1ª COMIGRAR previa a realização de
eventos participativos de mobilização dos atores locais que trabalham e convivem
com diferentes contextos da temática migratória.
Tais eventos foram oportunidades para promover a reflexão e o fortalecimento
institucional de parceiros governamentais e não governamentais, além do
engajamento de migrantes, refugiados, e representantes da sociedade no diálogo
em torno dos temas relacionados com migrações e refúgio, já que desde o fim das
migrações europeias para o Brasil e a implantação do Estatuto do Estrangeiro ainda
no período ditatorial, não houve qualquer participação ou interesse do Estado
brasileiro nas questões migratórias, o que pode justificar-se – em certa medida –
pela diminuição dos fluxos imigratórios e de refúgios à época.
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Em suma, este trabalho aporta a conclusão de que o Brasil está inserido
numa nova seara das migrações internacionais, exigindo-se tanto da academia
como por parte da esfera da Gestão Pública um debate maior acerca do que pode
ser feito para a positiva inserção destes imigrantes, afim de que se evitem e
combatam-se os males do trabalho escravo, preconceito e xenofobia, já que tanto o
país como o estado foram construídos majoritariamente por imigrantes.
Ademais, percebeu-se a importância das fronteiras terrestres brasileiras como
agentes de inserção e atuação do Estado – papel histórico e reconhecido – mas
também como reconstruídas ao passo em que são a nova porta de entrada destes
fluxos imigratórios do século XXI, fator nunca verificado para migrações em massa
na historiografia brasileira, sendo sempre restritas às migrações transfronteiriças.
Percebe-se assim que a questão e a gestão fronteira passam então a demandar o
issue

migratório,

isto

é,

não

apenas

o

simples

controle,

mas

também

acompanhamento e atenção aos imigrantes e refugiados.
As relações oriundas das imigrações são, neste escopo analisado, recíprocas,
positivas e enriquecedoras para ambos, imigrantes e sociedade, apesar das
pontualidades negativas ainda preponderantes, tais como a xenofobia e racismo, e
que devem ser combatidas, pelo bem do desenvolvimento comum e coletivo do país
vis-à-vis suas ambições de inserção estratégica como um regional power à época
dos governos legítimos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, imperando
dúvidas sobre essa continuidade no governo não-eleito de Michel Temer, sob a
chancelaria de um ministro não-diplomata e desconhecedor da realidade migratória
brasileira e dos próprios interesses do Brasil na agenda internacional.
Por fim, considerando-se o cenário econômico, político e social-estrutural
brasileiro em transe a partir do segundo semestre de 2015 e com ápice durante
2016, a tendência dos fluxos novos, tais como de africanos e haitianos, é de
minoração e retorno ou remigração a outros países, onde os índices de
empregabilidade e integração estejam dentro dos patamares que permitam esta
migração, posto que vislumbra-se para o Brasil, um declínio das migrações
internacionais ainda em 2016, vis-à-vis as motivações e cenários expostos de
instabilidade e, principalmente, de redução da atividade econômica.
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A ATUAL CONFIGURAÇÃO DO PUNCTUM DOLEN DO NOROESTE
BRASILEIRO NO SÉCULO XXI
LIMA, Wendell Teles de51
LACORTT, Marcelo52
OLIVEIRA, Ana MariaLibório de53

Resumo:
O objetivo desse artigo é analisar a permanência dos Punctum Dolens

(ponto

dolosos) no território brasileiro no Século XXI tendo como área de pesquisa a região
composta por Tabatinga (BR) e Letícia (COL). Suaárease constitui além da
denominada Zona do Trapézio colombiano. Os Punctum Dolens foram assim
reconhecidos pelo geopolítico brigadeiro Lysias A. Rodrigues nos anos de 1940. A
metodologia baseou-se na pesquisa bibliográfica e campo demonstrando a
configuração atual. A existência de um novo mosaico geopolítico territorial e a
constituição de uma zona de fricçãoexpandida por novos atores territoriais compõem
o ponto doloso da Zona do Trapézio Colombiano que estendeu-se em direção ao
território brasileiro trazendo problemas de ordens atuais no Século XXI.

Palavras-Chave: Ponto Doloso; Atores Territoriais; Zona de Fricção.

Abstract:
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The objective of this article is to analyze the permanence of the PunctumDolens
(point dolosos) in the Brazilian territory in the XXI Century, having as research area
the region composed by Tabatinga (BR) and Letícia (COL). Its area is beyond the socalled Zona do Trapéziocolombiano. The PunctumDolens were thus recognized by
the geopolitical Brigadier Lysias A. Rodrigues in the years 1940. The methodology
was based on the bibliographical research and field demonstrating the current
configuration. The existence of a new territorial geopolitical mosaic and the
constitution of a zone of friction expanded by new territorial actors compose the
malicious point of the Zone of the Colombian Trapézio that extended towards the
Brazilian territory bringing problems of current orders in Century XXI.

Keywords: Dolous Point; Territorial Actors; Friction Zone.

Introdução

Os PuctumDolens são pontos nevrálgicos do território brasileiro identificados
pelo geopolítico brigadeiro Lysias Rodrigues nos anos de 1940, onde compõem uma
composição impar no território brasileiro,sua caracterização ocorre em função das
forças divergentes que compõem esses espaços territoriais, eles estão localizados
em três partes ao longo do território b localizados na fronteira do Brasil com a
Argentina, no Triângulo Boliviano54, na fronteira equato/peruviana. Rodrigues (1947)
em sua análise destaca que esses pontos representam na realidade o processo de
construção dos Estados Sul Americanos formando zonas55 de fricção.

54

Próximo a fronteira com Bolívia, Paraguai. Nos anos de 1930 para o geopolítico Mário
Travassos essa região era denominada de pivô conhecida como Heartland.
55

Zonas onde um conjunto de forças se formam antagonicamente tendo um potencial
belicoso.
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De acordo com essa perspectiva objetivou-se procurar entender esse
processo na identificação de alguns dos fenômenos que compõem essas forças com
fatos recentes a nossa época, nesse sentido, buscou-se demonstra como esse
campo de força é presente ainda em pleno território brasileiro apesar da propagada
abolição das fronteiras pela globalização atual que prega o seu fim, nosso ponto
escolhido feito pelo geopolítico localiza-se nonoroeste da Amazônia.
Nossa metodologia será base no campo de compreensão do realismo e
geopolítica realista onde pragmáticos dos eventos históricos ocorridos na fronteira
como também no entendimento de que a fronteira é um campo de forças de fricções
que assim deve ser entendida em função de ser epiderme estatal, este será
considerado em função de ser o principal agente territorial ainda diante dos
processos territoriais vigentes, no caso especifico da fronteira temos como como
premissa já colocada como um campo de forças oscilantes entre forças harmônicas
e destoantes conforme o comportamento dos atores de acordo com cada contexto
histórico denominada pressão ao analisar Backeuser os atores Lima et al. (2016)
aponta a seguinte questão

A última Lei observada por esse teórico e que achamos ainda pertinente e
vigente é constituída pela pressão: a pressão que se exerce nas fronteiras é
função da vitalidade ativa relativa aos confrontantes e dos elementos de
força a sua disposição aqui se refere não só ao poder econômico, mas
cultural, político, militares existentes esse no sentido de persuasão e ao
mesmo tempo de reação as possíveis ameaças que podem surgir (LIMA et
al 2006, p.60)

Podemos então explicitar que a fronteira mesmo em período de paz deve ser
entendida como zona de fricção de composição de forças antagônicas tendo como
maior representatividade os punctumdolens do território brasileiro. Começar a
pensar de forma geopolítica é na realidade um devir da analise espacial tendo como
resultado o reconhecimento de um campo de forças que se estabelecem ao longo
do território em torno dos atores espaciais, ou seja, algumas variáveis devem ser
consideradas nesse processo como a sua historicidade diante da formação dos
atores, à analise territorial, interações entre atores na identificação do campo de
forças estabelecidos.
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O reconhecimento do espaço mais especificamente do território que
representa o campo de forças, sua delimitação é fundamental para reconhecer a
área de atuação dos atores territoriais. Ele é constituído por uma tessitura territorial,
portanto, composto pela cultura, atividade econômica, jurisdição, exercimento de
poder tendo por sua vez ainda uma base naturalista, esse três elementos são
fundamentais em outras derivações sobre concepções de território.
De acordo com Haesbaert (1997) existe ainda uma dimensão colocada como
social, não menos importante, em sua formação que também é inserida dentro do
campo das forças políticas.

O Território envolve sempre, ao mesmo tempo (...), uma dimensão simbólica
e cultural, através de uma identidade territorial atribuída pelos grupos
sociais, como forma de ‘controle simbólico’ sobre o espaço onde vivem
(sendo também, portanto, uma forma de apropriação), e uma dimensão
mais concreta, de caráter político-disciplinar: a apropriação e ordenação do
espaço como forma de domínio e disciplinarização dos indivíduos
(HAESBAERT, 1997, p. 42).

Na formação da constituição espacial dentro das formas de se visualizar o
território, o simbolismo é visto em Haesbaert (1957) como um componente formador.
Além dessas esferas tem-se o campo de forças que constituem sua natureza, de
forma interna e externa, sendo essas forças mútuas e que refletem em sua zona de
contato, denominada fronteira.
É na fronteira que o caráter particular é evidente onde o outro fica evidente,
portanto, as questões relacionadas a esse ou aquele agente territorial, Estado,
ações são facilmente observadas dentro desse espaço conjunto e particularizado
pelos interesses e projeções de cada ator.
Sua natureza espacial constitui o campo de forças diferenciadas, múltiplas em
função da ação de cada Estado, somado a composição de diferentes interesses
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existentes por atores territoriais e que nela coexistem, ou seja, sua natureza seria
um ponto de inflexão devido a sua própria essência, diante de sua composição.
Essa ideia parece que foi apagada por leituras mais homogêneas de caráter
globalista.
Numa visão mais particularista e menos homogeneizadora Nogueira
(2004),interpretar as trêsconcepções de fronteira ao analisar a tríplice fronteira
(Brasil, Colômbia, Peru) podemos chegar a seguinteconclusão o ponto doloso do
territorio brasileiro é constituido portrês funcionalidades denominada fronteira vivida,
controlada, percibida conceitosimpregnados de percepção, simbolismo que estão
presentes na ação dos atores existentes na zona de contato e fricção.
Essaspercepções na realidade não escondem o campo de forças existentes,
ao contrárioelasevidenciam as divergências, às vezes dos conflitos e a pluralidade
de realidades (Figura 1).

Figura 1 - Pontos Dolosos Brasileiros
Fonte- Autor adaptado de Lysias Rodrigues
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Os pontos dolosos não deixaram de aparecer, tendo um novo vigor com
novas questões onde intensificam-se com as ações dos Estados mediante as suas
políticas territoriais de caráter nacionalistas e por reivindicações de base territorial,
todas as projeções esbarram diante do limite fronteiriço que oscila entre o poder de
cada ator e seu poder politico de ação exercido na zona fronteiriça, que gera embate
aos demais existentes.

Pensando a fronteira a noroeste do Brasil através PunctumDolens da Zona do
trapézio diante do campo de forças estabelecidos em sua contemporaneidade

Diante das analises globalistas temos ainda a região fronteiriça da trijunção
composta por Brasil, Peru e Colômbia, onde localizam-se as cidades de Letícia
(COL) e Tabatinga (BR) identificada por Rodrigues (1947) como forças geopolíticas
que fixaram aí seu ponto de aplicação sobretudo por uma forte presença militar
colombiana.
Para Rodrigues (1947) em sua analise quando em vez surtos belicosos
surgem ali, de maior ou menor amplitude, porém ameaçando estender-se pela calha
amazônica e países vizinhos. O silêncio que de quando em vez cai sobre essa
região é puramente ilusório, uma vez que sob a capa serena de quietude fermentam
ódios e rancores profundos, nesse sentido, a tomada de Letícia pela Colômbia
diante do Peru trouxe vários ressentimentos, sobretudo, a classe dirigente e elite
peruana que projetava-se na Zona do Trapézio tentando impedir a entrada da
Colômbia e seu acesso a bacia amazônica.
Rodrigues (1947) coloca que além desses aspectos de disputas históricas
envolvendo a Zona do Trapézio que levou o conflito armado entre Colômbia e Peru
(1932 – 1933), do qual incorporou a cidade de Letícia para os colombianos. Existe
uma ação geopolítica muito forte nesse ponto, sendo ele fundamental já que é
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essencial para todo tipo de transporte nodal (Figura 2) e ao mesmo tempo para o
controle do sistema Amazônico.
O ponto distribuidor sem duvida da navegabilidade para calha do grande rio
(rio Amazonas) na parte noroeste e demais calhas do afluente dessa bacia,a ligação
do extremo ao outro do território e a possibilidade de ligar as bacias hidrográficas e
suas vertentes pelos dois sistemas geográficos Atlântico e Pacífico56 passam pelo
domínio desse ponto do território do qual Brasil e Colômbia conseguiram manter sua
presença, a potencialidade e ditames futuros vão depender de uma geopolítica das
águas interiores ainda não existentes que deverá ser feita pelo Brasil e tendo como
plataforma de projeções as cidades de Manaus e Tabatinga na porção ocidental da
Amazônia.
No quadro das projeções cabe mencionar além da questão estratégia da
mobilidade, controle das águas, acesso e importância dos transportes um quadro
pré-existente não menos importante quando trata-se das projeções que fogem as
esferas e muitas vezes conflitantes ao interesse nacional dos atores existentes
nesse ponto que estabelece uma relação de causalidade.
Para Lia Machado (1998), esse processo é indicativo de que, mais do que
uma perda de função dos limites e fronteiras internacionais, ocorre uma mutação da
perspectiva do Estado em relação ao seu papel. A fronteira deixa de ser concebida
somente a partir das estratégias e interesses do Estado central, passando a ser
projetada também pelas comunidades de fronteira, ou seja, no âmbito subnacional.
Não só o desejo, mas a possibilidade real de comunidades locais estenderem sua
influência e reforçarem sua centralidade além dos limites internacionais e sobre a
faixa de fronteira, estariam subvertendo e renovando os conceitos clássicos de limite
e de fronteira.

56

A ideia impregnada por Lysias (1947) na realidade e baseada em Travassos (1935) tendo
em mente a construção de uma potênciabioceanica tendo em mente a ligação do Atlântico
com Pacífico.
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No mosaico territorial tem-se a presença de territórios indígenas, a mobilidade
dessa população é complexa em virtude de não conhecer os territórios superpostos
existentes a seus, entretanto, o reconhecimento da existência desses países é
reconhecido pelos próprios indígenas, a mobilidade ainda é intensificada em virtude
da existência desses Estados em virtude da concepção de território e simbolismo
que carregam.
Becker (2004) alerta que a crescente mobilidade indígena na zona de
fronteira, ingerência de grandes áreas ambientas e suas varias superposições
estabelecendo zona de contatos fronteiriços, grandes vazios demográficos e falta da
presença do Estado Nacional, existência de Organizações não Governamentais
(ONGs) com propósitos emancipatórios podem gerar uma faixa de zona neutra ou
estado tampão internacional em “causa” indígena tendo em vista os interesses
internacionalistas que pairam na Amazônia e que são reais.
Conforme Fontes (2011) teremos a seguinte premissa:A presença de uma
Terra Indígena na Faixa de Fronteira, as disputas políticas e territoriais
estabelecidas entre os vários atores envolvidos em torno dessa demarcação,
compõe uma complexa rede com rebatimentos espaciais importantes.
Cada um dos atores envolvidos neste contexto conflituoso merece destaque,
sejam eles, organizações indígenas tradicionais, organizações não governamentais,
órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, as comunidades
indígenas, fazendeiros, pecuaristas, garimpeiros, sociedade local, o Exército
Nacional e os países fronteiriços.
Dentro da perspectiva realista temos a mobilidade internacional que é vista
diante da pressão exercida pelo Peru, os migrantes peruanos estão presentes na
zona de limite entre as cidades de Letícia (COL) e Tabatinga (BR), a facilidade dada
pelo próprio aspecto geográfico da região facilita a entrada dessa população e forma
ilegal, entretanto, a própria “facilidade” do comércio ilegal de obter a documentação
brasileira resulta na transformação desses peruanos em brasileiro.
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É comum em Tabatinga um bairro com grandes contingente populacional do
Peru. A expulsão dessa população, a entrada de grandes empresas internacionais
na exploração de gás no Peru em sua Amazônia, problemas sociais fazem com que
esse país pressione a zona de fronteira e crie uma zona de influencia forte na região
do Trapézio pressionando acima de tudo o Brasil onde a facilidade de permanência
e maior que na cidade Letícia (COL).
No campo das pressões bélicas tem-se ainda a presença das Forças
Revolucionário da Colômbia (FARCs), outros grupos paramilitares que atuam
próximo da cabeça do Cachorro (Região mais ao extremo norte do Estado do
Amazonas) tendo incursões constantes em embates com militares brasileiras, em
algumas vezes pessoas infiltradas no conjunto da população dessas cidades
colombianas e brasileiras.
A entrada de bases militares norte-americanas e a proximidade dos governos
colombianos com acordos contra o narcotráfico com os Estados Unidos trouxe para
a região a implantação de bases norte-americanas em direção a Amazônia brasileira
e ameaça velada e o cerco a nosso país.
A presença dos Estados Unidos sempre foi uma preocupação de Travassos
(1935) colocada através das proximidades da Colômbia e Venezuela via
mediterrâneo que parecem ser mais reais do que uma simples superstição
travassiana tornando uma preocupação nesse ponto doloso território.

Considerações Finais

Os pontos dolosos ainda continuam ativos no território brasileiro tendo novas
problemáticas. O Ponto de Zona do Trapézio ainda guarda forças que podem eclodir
dependo do momento político de cada Estado-Nação. A forte presença militar ainda
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é uma preocupação na zona de fronteira apesar do aumento do processo de
cooperação entre os países.
O Processo migratório peruano apesar do livre acesso ao território brasileiro é
uma das grandes forças de fricção que exerce o Peru sobretudo diante do território
brasileiro. O Peru continua sendo um importante ator geopolítico na região onde
pressiona a zona do trapézio refletindo tanto o lado colombiano e brasileiro.
As forças beligerantes militares ainda permanecem na região agora com
requinte internacional através da presença real dos Estados Unidos na região algo
que traz uma certa preocupação na região do Trapézio pela proximidade e sua
localização de uma região importante para o transporte nodal.
Diante de todo esse mosaico a questão ambiental indígena aparecem como
alerta vermelha pelo discurso retorico de intervenção e falta de gerenciamento que
pode provocar o surgimento de uma zona tampão que não pode ser desprezada. Em
outras palavras o ponto doloso do noroeste brasileiro está mais ativo do que nunca e
com ele novas configurações territoriais voltam a assombrar.
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