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1. INTRODUÇÃO

Este artigo é parte integrante do primeiro capítulo da dissertação de mestrado
“Geografia, ensino e multiculturalidade: uma análise sobre os alunos paraguaios na cidade de
Ponta Porã (MS)”, ainda em andamento. O estudo que desenvolvemos se torna pertinente em
função da peculiaridade da cidade de Ponta Porã (BRA), que está localizada na área de
fronteira seca com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, sendo ambas caracterizadas
como cidades gêmeas, separadas apenas por uma rua, a Av. Internacional. Esta situação
geográfica específica possibilita que haja um intenso fluxo de pessoas entre os dois lados da
fronteira e que o contato entre estes povos (brasileiros e paraguaios) seja marcado por
especificidades próprias derivado de aspectos da cultura local dos dois países em questão.
A fronteira agrega especificidades que demandam no mínimo ações
conjuntas dos países envolvidos, pois as condições de existência na
fronteira tocam a todos que residem nesta área, portanto a fronteira é
uma zona constante de fluxos e complementaridades e a educação
cumpre um papel fundamental na integração. (PEREIRA, 2009, p. 54)

Nesse sentido, em função da proximidade física existente entre ambas as cidades,
representando a cultura de povos distintos – brasileiros e paraguaios – acreditamos que a
relação existente entre os alunos de ambas as nacionalidades dentro e fora das escolas locais
caracteriza-se por relações de contato cultural e que podem se transformar em relações de
multi e interculturalismo entre os moradores.
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O principal objetivo da pesquisa é analisar como a Geografia trabalhada em sala de
aula tem considerado a questão da diversidade cultural presente no cotidiano fronteiriço para
trabalhar as categorias-chave da disciplina, tais como: território, lugar e fronteira. Acreditamos
que a construção destas categorias deve ser permeada pelas características da vivência na
fronteira, marcada pela heterogeneidade que tem como uma de suas principais representações
a identidade nacional e cultural.
Neste artigo serão apresentados os apontamentos teóricos iniciais que nortearão o
trabalho e darão embasamento para análise de dados obtidos nas pesquisas de campo, que
ainda estão sendo realizadas.
Assim, esperamos contribuir para a Geografia enquanto disciplina escolar tendo em
vista as especificidades que as escolas de fronteira acarretam à prática docente. Tal situação
configura-se num desafio constante, cheio de dificuldade e complexidade, e que traz a
questão da diversidade cultural para o centro das discussões objetivando chegar a uma
educação de qualidade para os povos fronteiriços, independente de sua nacionalidade.

2. DIVERSIDADE CULTURAL NO CONTEXTO DAS FRONTEIRAS E OS
DESAFIOS DA ESCOLA
A discussão sobre a questão das fronteiras nos leva a pensar sobre a formação dos
Estados nacionais, a noção de soberania nacional e também o sentido da própria fronteira,
que significa muito mais que um mero marco de separação entre países diferentes, mas que
age no interior das pessoas como um elemento que atua em pólos opostos: ao mesmo tempo
em que separa, une povos, pessoas e culturas distintas. Assim, cada área de fronteira
apresenta uma realidade marcada pela heterogeneidade, repleta de diversidade cultural
principalmente em função do contato entre povos de nacionalidades e culturas distintas.
As considerações que C. Raffestin nos oferece sobre o conteúdo material e simbólico
que as fronteiras podem assumir são bastante pertinentes no caso das cidades gêmeas de
Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Para este autor, a fronteira nasce das diferenças e não
das semelhanças, definindo o que é o “daqui” e o que é “de lá do outro lado”, garantindo aos
que estão localizados para dentro de seus limites segurança e um sentimento de identidade
para com o que se considera igual. A fronteira atua como um elemento simbólico que
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representa os limites do país, do que é seguro e confiável; “[...] uma fronteira não é
somente um fato geográfico, mas também é um fato social de riqueza considerável
pelas conotações religiosas nele implícitas”. (RAFFESTIN, 2005, p. 10).
A fronteira surge como uma faixa que quebra a uniformidade dos territórios, um local
onde seus moradores convivem com realidades bipolares (o daqui e o de lá) e que lhe confere
uma especificidade própria. Mesmo sendo classificada como uniforme, cada fronteira é única.
Em todas as partes do território de um determinado país as leis se estabelecem de forma
horizontal, entretanto na fronteira, estas são pautadas e divididas por duas partes, a de cada
país a ela relacionado.
No caso brasileiro, a Lei de Fronteira (n° 6.634 de 02/05/ 1979) estabelece que a
faixa de fronteira nacional corresponda a 150 km para além dos limites internacionais com
quaisquer países. Se levarmos em consideração esta área para o estado de Mato Grosso do
Sul, o mesmo apresenta cerca de 48% de seu território inserido em faixa de fronteira. Nesse
sentido, a fronteira ganha maior atenção no tocante a relações de contato entre os moradores,
não apenas nas questões financeiras (formais e informais), mas em diversas esferas da vida
social, inclusive na escola, que se caracteriza como local de intenso contato entre brasileiros e
paraguaios (ou bolivianos, nos casos de fronteira com a Bolívia, como em Corumbá, por
exemplo) representando, ambos, uma diversidade cultural riquíssima para o processo de
ensino/aprendizado.
No caso específico das cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, estas são
marcadas por relações e práticas culturais diferenciadas, uma representando a cultura
brasileira e a outra a paraguaia, pautadas em referenciais distintos sendo formadas a partir da
junção entre a cultura guarani - originária do povo paraguaio - e a castelhana - oriunda dos
colonizadores. Através do exercício da cultura, os indivíduos criam uma identidade grupal,
representada pela reprodução de determinados atos, práticas e valores que são
compartilhados entre cada grupo, como se este necessitasse se afirmar, só assim garantindo
sua existência.
Nesse contexto se insere o cotidiano das escolas locais, especificamente das escolas
da cidade de Ponta Porã, objeto deste estudo, pois estas contam com um número significativo
de alunos de ambas as nacionalidades. Para o desenvolvimento da pesquisa, tivemos como
procedimento a seleção das escolas que apresentassem o maior número de alunos de
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descendência paraguaia matriculados. Para título de amostragem, definimos duas escolas
estaduais e duas municipais, a saber: Escola Estadual João Brembatti Calvoso, Escala
Estadual Mendes Gonçalves, Escola Pólo Municipal João Carlos Pinheiro Marques e Escola
Pólo Municipal Ramiro Noronha. Estas escolas apresentam como especificidade estarem
localizadas bem próximas à linha de fronteira, o que facilita para os alunos que vêm do
Paraguai para estudar todos os dias.
Formalmente, a escola, representando uma instituição do Estado segue normas e
regras determinadas a partir deste, que define o que será trabalhado através, por exemplo,
dos Parâmetros Curriculares Nacionais que são aplicados aos mais longínquos locais do país,
independente das especificidades do mesmo. Ainda nessa perspectiva, a escola é também um
importante veiculador de uma identidade nacional, pautada em valores e representações
cívicas que aludem a um ideal identitário e de civilidade, que fundamenta a força do país sobre
os demais. Entretanto, devemos levar em consideração também que a escola deve procurar
considerar a realidade do aluno para que este se sinta pertencente ao mundo e se considere
um agente de mudanças. Para tanto, a escola deve procurar trazer para o processo de ensino,
aspectos locais relacionados à vivência dos alunos.
Considerando as áreas fronteiriças, como é o caso de Ponta Porã, as escolas públicas
locais se encontram diante de uma contradição, pois teoricamente não há alunos paraguaios
matriculados nas mesmas, na medida em que para efetivação do ato de matrícula é necessário
que os alunos apresentem documentação que comprove sua nacionalidade brasileira.
Entretanto, ao adentrar a realidade das salas de aula, verifica-se que as mesmas estão repletas
de alunos paraguaios, muitos dos quais nem sabem falar o português, mas por estarem
matriculados, por estarem naquelas salas, passam a receber todo o ensinamento dado aos
alunos brasileiros, independente de suas dificuldades para com a língua falada em sala, o que
acarreta em dificuldades, pois os alunos paraguaios apresentam muita dificuldade de aprender
e entender, na medida em que suas línguas matrizes são o espanhol e o guarani, línguas faladas
inclusive nas relações cotidianas de família.
Pereira (2009, p. 55) considera que a escola e o formalismo no qual está embasada
contribuem para que se reforcem as “fronteiras simbólicas educacionais”. Para esta autora
“[...] O formalismo da escola é um dos vetores que obsta a integração regional no
contexto de fronteiras internacionais.”.
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Nesse sentido, pretendemos investigar como a escola se posiciona em relação à
diversidade cultural presente nas salas de aula em função da presença de alunos brasileiros e
paraguaios, tomando como base as aulas de Geografia. A cidade de Ponta Porã, nesse
contexto, se insere em uma condição especifica de multiculturalismo, representada não apenas
pela diversidade cultural interna de um país, isto é, aquela representada pelas culturas
marginais ou periféricas dos negros, mulheres, homossexuais, indígenas, ou seja, aquelas que
são desmerecidas socialmente; mas também representada pelo contato entre culturas de
países diferentes que se entrecruzam em relações e práticas cotidianas. Embora a discussão
referente ao conceito de multiculturalismo seja destinada a estes grupos culturais minoritários,
a utilização do termo para estudos fronteiriços se torna pertinente em função das relações de
disparidades e preconceitos que se formam, muitas vezes, em relação aos paraguaios por
parte dos brasileiros que, na maioria das vezes, os consideram incapazes, preguiçosos,
traiçoeiros e indignos de confiança, envolvendo assim, relações de afirmação e negação
identitárias, bem como aspectos de uma suposta superioridade nas relações do “eu” com o
“outro”.
A expressão “multiculturalismo” surgiu originalmente nos Estados Unidos da América
como parte de um movimento contestatório liderado pelos negros do país, em nome de maior
reconhecimento pela sua cultura. Rapidamente passou a ser incorporado como forma de
reivindicação de diversos grupos minoritários que se sentiam, de alguma forma, descriminados
pela cultura dominante. O multiculturalismo passou, assim, a ser incorporado como bandeira
de luta dos diversos grupos culturais minoritários como os negros, mulheres, homossexuais,
indígenas, etc. visando o reconhecimento de sua cultura e sua identidade, e o direito de
exercê-las sem que isso acarrete em práticas preconceituosas e discriminações aos mesmos
(JANUÁRIO, 2008).
Conceitualmente, o multiculturalismo apresenta várias vertentes, que podem ir desde o
multiculturalismo liberal, com uma perspectiva integracionista das culturas e identidades;
conservador, baseado no processo de assimilação imposto às culturas e identidades
periféricas s subalternas; há também o multiculturalismo crítico, cuja ênfase recai sobre as
relações de poder entre determinados grupos, práticas de inferiorização e dominação de um
grupo sobre outro e que fazem com que alguns sejam subjugados por outros. Outra vertente
apresenta uma concepção de multiculturalismo emancipatório, embasadas “[...] no
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reconhecimento da diferença e do direito à diferença e da coexistência ou construção
de uma vida em comum além de diferenças de vários tipos [...]”(SOUZA SANTOS,
2003, p. 33).
Esta defesa da diferença apresentada pelo multiculturalismo passou e ainda passa por
severas críticas no sentido de que se concentra demasiadamente nas diferenças, de modo que
estas podem se tornar objeto dos preconceitos tão combatidos pelo movimento. Assim,
Souza Santos (2003, p. 43) esclarece que o conteúdo emancipatório na noção de
multiculturalismo busca “[...] uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma
diferença que não produza, alimente ou reproduza desigualdades [...]”.
A concepção de multiculturalismo que adotamos assume uma perspectiva de
interculturalidade, ou seja, volta-se não apenas ao reconhecimento da diferença, mas na
promoção de práticas e relações dialógicas entre as culturas distintas, sem que isso implique
em inferiorização das mesmas. Com relação à interculturalidade, Tedeschi (2008, p.14)
esclarece:

Quanto ao nível social, a interculturalidade orienta processos que têm
por base o reconhecimento do direito à diversidade, e a luta contra
todas as formas de descriminação e desigualdade social e tentam
promover relações culturais diferentes. Neste sentido, trata-se de um
processo permanente, sempre inacabado, marcado por uma deliberada
intenção de promover uma relação dialógica e democrática entre as
culturas e os grupos involucrados e não unicamente de uma
coexistência pacífica num mesmo território. Essa seria a condição
fundamental para qualquer processo ser qualificado de intercultural
[...]

Assim, acreditamos que não há como pensar em multiculturalismo sem pensar também
na interculturalidade, estando ambos interligados. O fato de o multiculturalismo apresentar
tanta repercussão na educação, de acordo com Tedeschi (2008), relaciona-se ao papel de
centralidade cada vez maior que a cultura tem adquirido nas ações humanas, sendo
considerada como um elemento importante da vida que cria modos de vida, visão de mundo e
que está intimamente ligada ou espaço vivido dos sujeitos.
Neste contexto, consideramos que a escola caracteriza-se como um dos principais
espaços onde estes contatos entre diversas culturas e identidade se encontram e também se
confrontam, sendo este um ambiente propício para o desenvolvimento da perspectiva
multicultural, no sentido de mostrar aos alunos como esta diversidade presente não apenas
Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3

6

nos pátios e nas salas de aula das escolas são condições das sociedades atuais, que têm a
heterogeneidade como umas de suas principais características.
No caso das escolas localizadas na cidade de Ponta Porã, esta diversidade cultural é
marcada pelo peso significativo que a nacionalidade desempenha na vida cotidiana das
pessoas. Em contextos de fronteira, a identidade nacional se torna um dos principais
elementos identitários, que reflete não apenas a língua falada nos respectivos países, mas toda
uma civilidade que perpassa por elementos simbólicos e históricos de cada país, que podem
inclusive, culminar no surgimento de muitas rixas entre os moradores em função disto.
As escolas localizadas em áreas de fronteira, no caso estudado, tornam-se lócus
desse contato multicultural em função do número significativo de alunos paraguaios que
estudam em escolas brasileiras, o que confere a estas escolas uma característica diversificada
e que merece ser estudada. Essa questão nos leva a questionamentos referentes a práticas
curriculares homogêneas, que são ditadas de cima para baixo sem considerar o cotidiano
local, que conta com situações inauditas em cada lugar. Entretanto, sabendo que uma prática
pedagógica que realmente integre os países que fazem parte da fronteira é um desafio que
ainda tem um longo caminho a ser seguido.

O estado de Mato Grosso do Sul possui 1.091 escolas (públicas e
particulares) de Educação Básica na área de fronteira. Nessas escolas
há 15.841 professores [...], constata-se que as escolas
sul-mato-grossenses de fronteira estão próximas das escolas dos
países vizinhos, Bolívia e Paraguai, ou seja, próximas geograficamente,
mas distantes de uma pedagogia integracionista. (PEREIRA, 2009, p.
58).

Através do exposto por Pereira, constata-se que as áreas de fronteira do estado de
Mato Grosso do Sul com relação às atividades educacionais, ainda estão distantes do
exercício de uma prática docente que possa abarcar toda a complexidade das zonas
fronteiriças, nas quais a maioria das escolas não apresenta projetos que tentem abranger a
diversidade de povos que fazem parte da constituição de seu espaço. Relativo ao espaço
físico, as escolas de Brasil e Paraguai em Ponta Porã estão próximas umas das outras (para
além dos limites de Estado), mas na questão da prática e contato cotidiano nas relações
socais e culturais, estão distantes umas das outras, havendo pouquíssima ou nenhuma
interação entre as mesmas.
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Tendo em vista a problemática até aqui apresentada, o principal objetivo deste
trabalho consiste em analisar a forma como a disciplina de Geografia é trabalhada nas salas de
aula, levando-se em consideração a realidade específica da área fronteiriça e o número de
alunos de outras nacionalidades que estão presentes nas mesmas. Em relação à realidade de
fronteira analisada, verificamos que as escolas brasileiras que estão mais próximas da linha de
fronteira contam com até 90% de seus alunos com descendência paraguaia, como é o caso
das escolas Mendes Gonçalves e Ramiro Noronha.
Nesse sentido, procuramos analisar como esta diversidade cultural, social e política
vivida diariamente no cotidiano fronteiriço está sendo trabalhada em sala de aula e como isto
se desdobra para o ensino de Geografia, que deve levar em consideração as especificidades
locais no processo de ensino-aprendizagem.
Para a disciplina de Geografia, a questão da diversidade cultural na fronteira apresenta
uma riqueza de temas e abordagens a serem trabalhadas, pois enquanto disciplina, seu papel
vai muito além da mera descrição de paisagens, estando comprometida com as relações
socioculturais e a forma como estas relações se manifestam e interferem no espaço. Nesse
sentido, estão as proposições dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a Geografia, e que
embasam as propostas curriculares para a educação básica:

[...] Uma Geografia que não seja apenas centrada na descrição
empírica das paisagens, tampouco pautada exclusivamente pela
explicação política e econômica do mundo; que trabalhe tanto as
relações socioculturais da paisagem como os elementos físicos e
biológicos que dela fazem parte, investigando as múltiplas interações
entre eles estabelecidas na constituição dos lugares e territórios.
Enfim, buscar explicar para compreender. (BRASIL, 2008, p. 24).

Assim, a vida cotidiana fronteiriça, com sua complexidade, pode e deve ser
considerada e referenciada durante as aulas, pois faz parte do cotidiano dos alunos,
professores, etc. Desta forma, os alunos terão a possibilidade de se sentirem mais atuantes no
processo de produção espacial, sentindo-se sujeitos atuantes no contexto no qual estão
inseridos.
Entretanto, levando em consideração o número significativo de alunos paraguaios
matriculados nas escolas brasileiras, nos vemos diante de um paradoxo, pois mesmo estando
em contato com uma diversidade interna representada pelos alunos de duas ou mais
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nacionalidades, a escola e o ensino nela desenvolvido têm como premissa a busca do que se
considera ser uma “cidadania brasileira”, e no caso destas escolas, esse padrão continua
sendo uma meta, pois é cobrado pelos órgãos responsáveis pela Educação Básica.
Há de se reconhecer que muitos avanços vêm ocorrendo em busca do
reconhecimento desta diversidade no processo de ensino em áreas de fronteira. Um exemplo
disso é a implantação do Projeto Escolas Bilíngues de Fronteira, que está sendo desenvolvido
pelo Ministério da Educação (MEC) desde o ano de 2005 em algumas cidades do Rio
grande do Sul e Santa Cataria que fazem fronteira com a Argentina e também em Foz do
Iguaçu, fronteira do Brasil com Argentina e Paraguai. Recentemente, em 2009, o projeto
também foi implantado nas cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, sendo Ponta Porã
a única cidade do estado a ser contemplada com este tido de projeto. O projeto tem como
finalidade um maior intercâmbio entre as diferentes culturas. Através da escola, os professores
de ambos os países se dirigem uma vez por semana ao país vizinho e ministram suas aulas na
sua língua de origem. Isso demanda por parte dos professores um trabalho conjunto de
planejamento, mas acima de tudo, pode contribuir para maior aproximação com nossos
vizinhos, também chamados como “hermanos”.
O Projeto Escola Bilíngue de Fronteira, como ainda está na fase inicial em Mato
Grosso do Sul, abarca apenas as séries iniciais do Ensino Fundamental. Entretanto,
consideramos que está é uma iniciativa positiva no sentido de tentar realizar um projeto em
conjunto, que contemple as culturas dos dois países em questão e que possa contribuir para
que as relações entre os alunos se tornem mais amigáveis e respeitosas, sem preconceitos e
discriminações.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que a educação e o papel da escola em área de fronteira ainda se
constituem como grandes desafios para a integração e as relações de multiculturalidade e
interculturalidade, entretanto, acreditamos que muitos avanços já ocorreram e muitos ainda
estão por vir de forma a transformar o processo de ensino/aprendizado cada vez mais
democrático, respeitando as especificidades locais e individuais.
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Este trabalho, ainda em fase de desenvolvimento, procura desta forma, compreender
como é realizado o ensino de Geografia em áreas nas quais a própria especificidade
geográfica atrai um olhar diferenciado para a mesma. Procuramos entender se estas relações
de contato são respeitadas, ou se através do contato com a escola, alunos de outras
nacionalidades sofrem um processo de anulamento de sua identidade nacional, através dos
mecanismos dos quais a escola utiliza e que também lhe é imposta.
Assim, finalizamos este artigo com muito mais dúvidas do que respostas sobre este
tema tão vasto que vem ganhando destaque no debate acadêmico, mas que procura trazer
brevemente o contexto multicultural no qual as escolas fronteiriças estão inseridas.
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