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Resumo: Este trabalho trata das representações relacionadas à territorialização 
e às fronteiras percebidas no trabalho de campo com imigrantes (brasileiros) e 
nacionais (paraguaios) em Santa Rita, Alto Paraná, Paraguai. O objetivo maior é 
identificar e expor as múltiplas representações construídas nesse espaço com 
relação à apropriação do território em que o imigrante brasileiro se fixou no 
exterior (Paraguai) e sua ligação com o território de origem (Brasil), partindo da 
análise de discursos dos interlocutores e da observação participante realizada 
na região. Para isso, tem-se como base metodológica a antropologia social e 
textos teóricos que amparam as reflexões sobre migração, territorialidade, 
memórias, representações e fronteiras. Com isso, pôde-se descrever e refletir 
sobre as construções de conexão internacional e integração nacional que estão 
presentes no referido espaço, com vistas a evidenciar memórias selecionadas 
que formam sentimento de pertencimento e continuidade em relação à realidade 
de migração e fronteira, e representações de integração territorial. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Neste texto reflete-se sobre as relações políticas históricas entre o Brasil 
e o Paraguai, com foco no incentivo dado pelo Governo do Paraguai à entrada 
de imigrantes brasileiros no país e nas reações decorrentes dessa ação. Para 
então analisar relações estabelecidas na formação de novos territórios 
constituídos a partir da fixação de imigrantes brasileiros no Paraguai. Tem-se 
como base discussões sobre migração, nação, nacionalismo, fronteiras e 
territórios, introduzindo teoricamente as relações entre esses dois países. E logo 
se observa a apropriação do espaço por esses imigrantes, a partir de uma 
análise de representações e memórias em Santa Rita, Alto Paraná, Paraguai. 
 Santa Rita é um distrito3 Paraguaio que está localizado a 
aproximadamente 70 quilómetros da tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e 
Argentina. Esse município tem sua formação associada à fixação de brasileiros 
na região e ao desenvolvimento da agricultura mecanizada no país, e atualmente 
compõem-se por uma área urbana que centraliza o atendimento das demandas 
comerciais de toda região. De acordo com dados da municipalidad3 metade de 
sua população atual está composta por imigrantes brasileiros e seus 
descendentes, e a outra metade por paraguaios. Conformando assim uma 
comunidade fronteiriça complexa dentro do Paraguai. 
 A partir deste contexto adentra-se em Santa Rita utilizando a metodologia 
da Antropologia Social, com observação participante e entrevistas 
semiestruturadas. Com isso, faz-se uma análise das apropriações do território 
tendo como base as premissas das representações espaciais e simbólicas e 
também dos discursos memoriais construídos. Dessa forma, mostram-se 
fronteiras e integrações percebidas nas relações dessa população de origem 
mista e as estratégias de legitimação do pertencimento ao espaço. 
 
 
Contextualização teórico-histórica. 
 
 O fluxo de pessoas de um lugar a outro não é algo recente, nem tampouco 
desconhecido em qualquer dos continentes da Terra. Em busca de comida, 
melhores condições de vida ou de dominação territorial, homens e mulheres 
deslocam-se há séculos e, por que não dizer, milênios. E esse movimento 
humano – que pode ser chamado de diferentes formas, de acordo com a suas 
intenções, alcances e organização, tais como migração, imigração, diáspora etc. 
– não foi e não é uma ação sem reação; afeta os espaços e os grupos que estão 
envolvidos no movimento de migrar, rompendo fronteiras e incitando uma nova 
organização territorial. 
 Fronteiras sempre existiram, mesmo sendo concebidas de formas 
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diferentes. Culturais, espaciais, sociais, políticas, geográficas, as fronteiras são 
delimitadas ao longo dos tempos, a partir da ação humana associada às 
características espaciais. Com a formação dos estados modernos, Estado-
nação, a partir do século XV, surge a ideia de nacionalismo, reforçando 
fronteiras. Além das definições territoriais, também são criados os símbolos 
nacionais como forma de constituir vínculo de pertencimento à “nação” e em 
contrapartida define-se com esses símbolos também a noção do que não 
pertence à nação, principalmente a partir de rituais e símbolos como a bandeira, 
o hino nacional, os brasões e os uniformar, entre outros. E esse trabalho de 
definição da nação passa a ser uma construção da nação, como reflete 
Hobsbawn ao falar da invenção das tradições, que define como “Um conjunto de 
práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais 
práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas 
de comportamento, através de repetição, o que implica, automaticamente, uma 
continuidade com relação ao passado.” (HOBSBAWN, 1997, p.9). 
 A constituição da nação define, assim, além das fronteiras políticas e 
geográficas, também a construção de fronteiras simbólicas e socioculturais que 
são reafirmadas constantemente em uma busca de soberania nacional sobre 
seu território e sua cultura. Na América latina os países começam a alcançar sua 
independência, pelo menos formal, das colônias a partir do século XIX. O 
Paraguai tem como data de sua independência os dias 14 e 15 de mayo de 1811, 
e o Brasil 07 de setembro de 1822. Cada um com suas peculiaridades coloniais 
e de disputas internas e externas. 
 Entendemos que com a independência os países buscam construir uma 
identidade nacional arraigada nos valores socioculturais e também políticos e 
econômicos já existentes no seu espaço territorial. Pois, compreende-se que os 
processos de independência não são, na sua grande maioria, rupturas 
completas com o sistema de organização anterior. E, principalmente, no âmbito 
histórico, necessita-se de uma base de memória comum para se construir um 
sentimento de pertencimento à nova nação que está surgindo (HALBWACHS, 
1990). Então, conjectura-se que Paraguai e Brasil construíram suas identidades 
nacionais, dando ênfase a símbolos e figuras que incitassem a continuidade e o 
pertencimento ao então “território nacional”. Como pode ser observado em obras 
como a de Gaya Makaran (2014) que reflete sobre o nacionalismo e seus mitos 
no Paraguai, e a de Marilena Chauí (2000) que analisa o mito fundador e a ação 
de poder na sociedade brasileira. 
 Brasil e Paraguai são países vizinhos, e com a independência de ambos, 
as definições de fronteiras físicas foram problemáticas, primeiramente, de teor 
político e econômico. A Guerra da Tríplice Aliança – como é conhecida no 
Paraguai –, ou Guerra do Paraguai – como é conhecida no Brasil – entre Brasil, 
Argentina e Uruguai contra Paraguai é uma das grandes disputas territoriais, 
derivadas das disputas por hegemonia de poder na região platina, que se 
deflagrou entre 1864 e 1870. Com essa guerra o Paraguai teve incontáveis 
perdas humanas, além do grande território perdido. 
 Remetemo-nos a Guerra da Tríplice Aliança porque, além de redefinir as 
fronteiras físicas dos países envolvidos, foi um processo que afetou (e ainda 
afeta na atualidade) profundamente suas fronteiras simbólicas, políticas e 
socioculturais. Pois, essa guerra abriu lacunas diplomáticas que refletiram 
historicamente na relação das populações desses países. Seus efeitos 
permaneceram na memória dos povos afetados, e assim determinaram as 



representações sobre o outro de acordo com a memória histórica que lhes é 
passado a partir de sua nação, a de vencedor ou de vencido. Essa memória é 
incorporada como nacional, de compartilhamento e de luta, e faz parte, então, 
da construção do nacionalismo de ambos os países. 

Passados 150 anos do fim da Guerra da Tríplice Aliança, percebe-se 
ainda o nacionalismo paraguaio bastante arraigado às memórias das 
atrocidades sofridas nesse conflito. Enquanto o Brasil, durante muito tempo 
buscou ofuscar a barbárie cometida e construiu uma memória de “vencedor 
merecedor”, selecionando e silenciando fatos não desejados. Uma memória que 
gera fronteira entre os dois países: o Paraguai exacerbando o abuso de poder, 
o Brasil negligenciando sua responsabilidade sobre o ocorrido. Formam-se 
imagens diferentes sobre a guerra, ambas cheias de estigmas e preconceitos. 
 Contudo, as delimitações físicas entre Brasil e Paraguai estiveram à 
mercê dos interesses governamentais durante muito tempo. Distante, e 
considerada inóspita pelas suas características espaciais de mata fechada, essa 
fronteira teve pouca, ou quase nenhuma, ação institucional até o fim do século 
XIX. De acordo com Colodel (1988), este espaço estava ocupado por obrages, 
que, na maior parte, eram de capital estrangeiro, principalmente argentino e 
inglês, que tomavam grandes áreas. Sua mão de obra, os mensus, eram 
trabalhadores paraguaios. As obrages eram fazendas extrativistas e faziam 
exploração intensiva da mata e da erva-mate de toda a região. Ação facilitada 
pela total falta de fiscalização dos países fronteiriços. 
 As mais notórias investidas de proteção à fronteira pelo governo brasileiro 
foram a partir da criação de algumas colônias militares. Em 1889 funda-se a 
Colônia Militar em Foz do Iguaçu (Wachowicz, 2002, p. 232). De acordo com 
Myskiw (2011), a implantação da Colônia Militar previa o avanço da fronteira, o 
estabelecimento de um núcleo colonial e a proteção deste espaço, contudo, 
esses objetivos não foram alcançados e a região continuou a ser explorada por 
estrangeiros ainda durante muitos anos. Essa realidade começa a mudar, com a 
chegada de mais população na região, a partir dos anos de 1930, com o governo 
centralizador de Getúlio Vargas e a implantação da “Marcha para o Oeste”. Essa 
política tinha como objetivo colonizar efetivamente e nacionalizar as fronteiras 
agrícolas, para assim defender a soberania nacional, com uma colonização 
direcionada a colonos do Sul do Brasil (SZEKUT, 2014). 
 Esse processo de colonização recente modifica a realidade da fronteira 
entre Brasil e Paraguai. Pois, em poucas décadas, o espaço até então 
considerado inóspito, “sertão verde” (KLAUCK, 2005), passa a ser densamente 
habitado, gerando um processo de desmatamento para a implantação de 
agricultura mecanizada. Todo esse processo exclui a presença e a ação dos 
nativos indígenas da região, que foram explorados, expulsos e, logo, 
invisibilizados na história oficial (GREGORY, 2002). 
 A colonização recente da região Oeste do Paraná, divisa com o Paraguai, 
acontece principalmente entre 1950 e 1970, período em que recebe maior fluxo 
de migrantes. Mas esse processo de migração e colonização, que a princípio é 
incentivado pelo governo brasileiro para seu território, passa a ser adotado 
também pelo governo paraguaio. De forma compulsória, em seu governo 
ditatorial (1954-1989), General Alfredo Stroessner replicou a política de Vargas 
de colonização e incentivou a entrada e fixação de brasileiros no Paraguai, em 
busca de criar novas frentes de expansão das fronteiras agrícolas. Assim, a 
migração para o oeste do Paraná seguiu como um fluxo contínuo em direção ao 



Paraguai, principalmente entre 1960 e 1980, praticamente sem perceber 
fronteiras políticas internacionais. Souchaud reflete sobre essa ação: 

El proyecto en sí mismo no tiene nada de innovador; en contrapartida, 
las modalidades de su aplicación si, Strossner va a convocar a los 
enemigos de ayer para llevar a cabo este amplio proyecto de 
integración. Las condiciones necesarias para el lanzamiento de la ola 
pionera están dadas. Paraguay y Brasil van a asociarse en el proceso 
de integración del Oriente, espacio estratégico como lo prueba la suma 
de los intereses políticos, económicos y sociales que se articulan allí. 
(2008, p.91) 
 

 Souchaud mostra que foi uma política de articulação dos interesses 
políticos, econômicos e sociais dos governos do Paraguai e do Brasil, e que se 
complementa com muitas outras ações de cooperação e integração entre esses 
países – como a construção da Ponte da Amizade e o Tratado de Itaipu. Assim, 
brasileiros tem portas abertas para adentrar e se fixar no Oriente paraguaio, 
principalmente para se dedicar à implantação da agricultura extensiva no país. 
Esse processo é longo e tem muitos efeitos. O desenvolvimento da agricultura 
que é entendido como um grande progresso para o país também gerou grande 
desmatamento e inúmeros conflitos socioculturais, políticos e territoriais entre os 
indivíduos afetados – imigrantes (na maioria brasileiros) e sociedade paraguaia. 
Principalmente, com a organização e reinvindicação dos grupos campesinos, 
indígenas e também ambientais. 
 Os imigrantes brasileiros chegaram aos milhares ao Paraguai. Sua 
entrada aconteceu principalmente pelas fronteiras de Foz do Iguaçu com Ciudad 
del Este e Guaíra com Salto del Guairá; fixaram-se a princípio perto dos limites 
fronteiriços entre os dois países. Não há número exato devido às dissonâncias 
das fontes, contudo, como mostra Albuquerque (2009) e Sprandel (2002), cerca 
de 500.000 brasileiros se fixaram no Paraguai. Muitos desses imigrantes 
voltaram ao Brasil, principalmente afetados pelo êxodo rural e pelos conflitos 
territoriais, decorrentes da concentração de terra na posse de poucos; e, mais 
recentemente, para ter acesso a aposentadoria e serviços de saúde. Contudo, 
ainda existe um fluxo de migração para o Paraguai, agora, principalmente de 
mão de obra especializada, resultado da demanda de uma rede social, política 
e econômica que se constituiu entre os países. Processo fomentado, 
principalmente pela agroindústria e manutenção de serviços para a região. 
 Os brasileiros também estabeleceram áreas urbanas dentro do Paraguai, 
onde suas representações são dominantes, como mostram Souschaud (2008), 
Vázquez (2006) e Albuquerque (2009) ao retratarem as comunidades urbanas 
que se formaram em torno da agricultura nos departamentos de Alto Paraná, 
Canindeyu, Amambay e também Itapua. Uma dessas áreas urbanas é o distrito 
de Santa Rita, espaço onde foi realizado o trabalho de campo que dá subsídio 
para as análises deste texto, sobre o qual falaremos mais adiante. 
 Adentra-se então à complexidade das fronteiras vivenciadas no território 
entre os dois países. Para tanto, partimos das reflexões de Alejandro Grimson, 
sobre as fronteiras na América Latina, quando diz, 

 
En América Latina, las fronteras entre los Estados nacionales no 
coinciden con ninguna diferencia cultural anterior a la colonización. Su 
ubicación se vinculó a disputas entre portugueses y españoles, entre 
las diferentes jurisdicciones posteriores, entre distintos agentes 
sociales y políticos. No hubo ninguna "causa cultural" para trazar esas 
fronteras. Sin embargo, eso no significa que no hubiera, después, 



fuertes consecuencias culturales del hecho de que la frontera se 
instituyera. Justamente, las fronteras establecieron el límite hasta el 
que podía ser efectiva la política soberana de un Estado, el límite hasta 
el que había derecho para que los actores sociales le reclamaran a ese 
Estado y la línea donde una experiencia histórica dejaba de ser 
compartida. (GRIMSON, s/d, p. 6) 
 

 Esse autor nos traz a complexidade da formação dos Estados na América 
Latina, e mostra a importância das políticas nacionais para a formação das 
fronteiras atuais, do sentimento de nacionalismo, da identidade nacional. 
Contudo, ele ressalta que essa identidade não é fixa, nem tampouco unívoca, 
pois também é formada pelas experiências históricas compartidas: “Ni lo local ni 
lo regional ni lo global eliminan lo nacional, pero sí lo resignifican y transforman” 
(Grimson, s/d, p. 13). Assim, o nacionalismo é uma construção que parte de 
políticas do Estado associada a experiências históricas de cada um, em uma 
constante reconstrução e reafirmação da ligação do individual com o coletivo e 
o social. 
 Grimson ainda reflete especificamente sobre as zonas de fronteira e diz 
que é preciso ter atenção sobre as construções indentitárias fronteiriças. A 
convivência de proximidade e os intercâmbios diários justificam algumas 
retóricas integracionistas sobre regiões de fronteira. Essas muitas vezes podem 
estar tentando alcançar direitos a partir de suas peculiaridades e invisibilizando 
conflitos a partir de slogans de “irmandade”. Mas os processos de construção da 
nação, do nacionalismo, distintos em cada lado da fronteira política tem efeitos 
sobre suas populações e ambas atuam a partir de seus referenciais distintos. 
Como Grimson mostra ao dizer, 

 
Cuando la "hermandad" entre los pueblos constituye un supuesto 
previo, resultan invisibles la realidad cotidiana de negociaciones, los 
conflictos, la producción de imágenes negativas de los vecinos. Como 
esa supuesta hermandad transfronteriza se ha instalado como sentido 
común, debemos subrayar ciertos elementos que apuntan en dirección 
contraria. Así, pretendemos saber de donde partimos para la 
construcción de eventuales alianzas, entendiendo que una comunidad 
de intereses está mucho más por ser creada que lo que puede ser 
considerada como un hecho presente. Es necesario reconocer los 
efectos sociales y culturales del largo proceso de construcción de los 
Estados nacionales latinoamericanos y compreender los sentidos 
prácticos de la nacionalidad para los sectores sociales que habitan las 
fronteras. (s/d, p. 9) 
 

 Considera-se, assim, que discursos integracionistas precisão ser 
observados com cautela, para perceber os jogos de poder que os permeiam, a 
intenção de construção de comunidade, e os conflitos invisibilizados. Pois, o 
autor afirma que as fronteiras existem e estão cada vez mais fortes. E mesmo 
nas áreas de fronteiras políticas onde historicamente se afirma uma ligação 
sociocultural, as ações políticas e institucionais vão moldando os distintos 
nacionalismos e assim reafirmando fronteiras mesmo nas ligações. Como 
exemplo, Grimson cita a construção de uma ponte que une dois países, mas que 
ao mesmo tempo constitui barreiras institucionais, aduaneiras e migratórias; 
então a ponte, ao invés de aproximar, pode afastar as populações. 
 Contudo, ao falarmos de imigrantes brasileiros no Paraguai não estamos 
falando de limite fronteiriço político imediato, no qual brasileiros e paraguaios 



estão, cada um de um lado, em fluxo constante, como Foz do Iguaçu e Ciudad 
del Este. Estamos falando, como refletiu Albuquerque, sobre um “alargamento 
de região de fronteira” (2009, p. 162) ocasionado pelo processo migratório entre 
os dois países e seus fluxos. Pois, os brasileiros que se fixaram no Paraguai 
ocupam uma faixa fronteiriça de 100 quilômetros ou mais dos limites nacionais. 
Santa Rita, por exemplo, está a 70 quilómetros da divisa entre Brasil e Paraguai. 
Nesse sentido, estamos falando de interações fronteiriças dentro do Paraguai. 
Fricções e adaptações em uma extensa área de interação entre paraguaios e 
brasileiros.   

 
Os deslocamentos dos “brasiguaios”4 produzem uma pluralidade de 
fronteiras (políticas, jurídicas, econômicas, culturais e simbólicas) entre 
classes, etnias, gênero, nações e civilizações. As fronteiras nacionais 
e sociais podem ser vistas como marcos de diferenças culturais entre 
as populações que se encontram em situações fronteiriças, mas 
também como espaços privilegiados de contato e de trocas materiais 
e simbólicas. (ALBUQUERQUE, 2009, p. 159) 

 
 Falamos então em populações em situações fronteiriças. A migração de 
brasileiros para o Paraguai gera muitas fronteiras, mas, ao mesmo tempo, 
também é percebido integração. Albuquerque afirma que o intenso contato entre 
os grupos étnicos e nacionais não dissolve as diferenças culturais, e sim 
constroem e redefinem as identificações, de forma muito mais sutil do que se 
costuma construir. Nesse sentido afirma que, 

Na “cultura brasiguaia” há espaços de aproximação, integração e 
hibridismo cultural entre brasileiros e paraguaios que permitem 
construir imagens parciais dessas zonas fronteiriças. Entretanto, as 
culturas híbridas, que sinalizam formas de adaptação, de integração 
dos “brasiguaios” à “cultura paraguaia”, não significam que as 
diferenças, os nacionalismos e as identificações polares desapareçam 
nessa zona fronteiriça. O que podemos perceber na experiência dos 
“brasiguaios” são processos simultâneos de hibridismo cultural e de 
afirmação de identificações nacionais e preconceitos mútuos. 
(ALBUQUERQUE, 2009, p. 160) 
 

 Assim, não podemos negligenciar nem fronteira tampouco integração. 
Falamos de um território complexo, no qual as relações de poder político, 
simbólico, econômico, social e cultural estão em constante fricção, pois esses 
poderes se dividem de acordo a representatividade do grupo e definem as 
representações do território. 
 Adentramos então a perspectiva territorial porque entendemos que 
questões fronteiriças remetem a definições territoriais. E nesse sentido, as 
migrações podem reconfigurar espaços e criar territórios em uma 
reterritorialização. Falamos de território, entendendo-o a partir de Haesbaert 
(1997), segundo o qual, os territórios representam uma construção que vai desde 
a dominação política e econômica, mais funcional, até a apropriação, mais 

                                                
4O termo “brasiguaio” é complexo e não o discutiremos neste texto. Muitos autores já o 
estudaram, tais como Batista (1990) Sprandel (1992), Costa (2013), Fabrini (2012), Ferrari 
(2009), Silva, (2005). Entende-se que ser ou não “brasiguaio” tem a ver com uma categoria que 
passou a se desvincular de sua origem conceitual, qual era, fazer referência a camponeses 
pobres que retornavam do Paraguai para o Brasil. Tornou-se uma forma de estabelecer 
identidades relacionais e situacionais. 
 



subjetiva. E, nesse sentido, nos aproximamos de sua concepção sobre a 
reterritorialização, entendida como a formação de novos territórios por meio de 
uma reapropriação política e/ou simbólica do espaço, através de uma imposição 
de outras formas de ordenação da vida social (HAESBAERT, 1997).  Esta 
questão é especialmente importante em nosso trabalho, pois se entende que, a 
partir da migração de brasileiros para o Paraguai, estes passam a influenciar a 
formação de espaços onde se inserem, imprimindo suas marcas culturais, 
constituindo-se assim em uma reterritorialização. Nessa perspectiva, partimos 
da questão de territorialidade entendendo-a como a ação de apropriação e 
construção territorial. 
 Assim, consideram-se como base os aspectos anteriormente referidos 
sobre as diferentes fronteiras e integrações que podem existir na região do 
Paraguai onde se fixaram imigrantes brasileiros e suas implicações territoriais. 
Faz-se agora uma análise das memórias e representações dos imigrantes 
brasileiros que se fixaram em Santa Rita, a fim de identificar como este espaço 
foi apropriado aos seus valores em uma situação complexa de fronteiras. 
 
 
Os imigrantes e a Apropriação do território 
 
 Santa Rita é um distrito localizado no departamento de Alto Paraná, 
Paraguai5. Emancipado em 1990, sua memória histórica6 está relacionada a 
chegada dos primeiros imigrantes brasileiros nessa região a partir da década de 
1970. Esses imigrantes se fixaram e imprimiram suas características no novo 
espaço reterritorializando-o material e simbolicamente, e com isso, hoje têm suas 
representações atreladas ao pioneirismo da região. 
 Santa Rita se insere na realidade de migração de brasileiros para o 
Paraguai, mostrada nas reflexões anteriores. De acordo com informações 
disponibilizadas por representante de sua municipalidad, o distrito tem uma 
população estimada em trinta e cinco mil habitantes e está formado por área 
rural e uma movimentada área urbana que atende a toda região nas questões 
de produtos, serviços e finanças.  Assim, parte-se da compreensão de que 
se faz uma análise de uma sociedade fronteiriça complexa, que compreende um 
território extenso no qual as construções indentitárias nacionais estão em 
constante fricção com a experiência histórica local. E se considera que as 
relações de poder político, econômico, social, cultural e simbólico definem as 
representações sobre o território, as territorialidades. 
 Temos como base para a construção das reflexões desta parte do texto o 
                                                
5Os termos Distrito e Departamento correspondem a divisões político-administrativas 
equivalentes às categorias de Município e Estado no Brasil. 
6Esta perspectiva histórica exclui a presença de indígenas na região. Muitos interlocutores foram 
questionados sobre a presença de comunidades indígenas quando chegaram à Santa Rita e as 
respostas foram uníssonas: “Não havia índios aqui”. Algumas pessoas, contudo, fizeram 
referência à presença de indígenas Aché Guarani no distrito de Naranjal, vizinho a Santa Rita, 
mas sempre destacaram que em Santa Rita não havia índios. As falas registradas chamam a 
atenção para a construção da ideia de que, antes da colonização, a região era um vazio 
demográfico, um espaço sem civilização. Os Aché, no entanto, continuam no Departamento de 
Alto Paraguai e sua economia também está baseada na agricultura, conforme pode ser verificado 
na reportagem intitulada Los indígenas sojeros de Puerto Barra, disponível em 
<http://orekuera.blogspot.com.br/2011/03/los-indigenas-sojeros-de-puerto-barra.html> Acesso 
em: 19 ago. 2015. 
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trabalho de campo desenvolvido por uma das autoras por seis meses 
consecutivos, de fevereiro a julho de 2015, quando residia e participava das 
atividades e vivências em Santa Rita. A partir de observação participante com 
elaboração de diário de campo; levantamento de documentos institucionais e 
particulares; e entrevistas semiestruturadas seguindo a temática da imigração 
para o Paraguai. No total, foram mais de cinquenta entrevistas com gravação 
autorizada, algumas feitas com mais de uma pessoa, e apenas três entrevistas 
não gravadas. Todo este processo de pesquisa também foi devidamente 
registrado em diário de campo. 
 A experiência vivenciada nesse espaço permitiu perceber e levantar 
construções representacionais de apropriação do território, principalmente, 
evidenciadas nas falas, e também em questões estruturais e paisagísticas do 
espaço. Partindo da concepção de Michel de Certeau de que toda ação é 
formadora do espaço, para o qual “Os jogos dos passos moldam o espaço. 
Tecem os lugares” (CERTEAU, 2011, p. 163).  Entendendo que os indivíduos 
influenciam a construção do espaço a partir de suas atividades, suas 
experiências, e com isso vão firmando um sistema de memórias. 
 Neste contexto, são analisadas memórias referentes à imigração e fixação 
de pessoas do Brasil nesse espaço de colonização no Paraguai. Considera-se a 
memória como um fenômeno social (HALBWACHS, 1990). Pois, parte-se da 
noção de memória construída por processos de significação e ressignificação 
subjetivos e constantes, nos quais o sujeito de ação se move e se orienta 
conforme as experiências passadas e as expectativas futuras (JELIN, 2001). 
 Considera-se também o constante jogo de representações dos discursos 
e das práticas verificadas na sociedade como um todo. De acordo com Roger 
Chartier (1990), as representações servem para compreender a intencionalidade 
de um grupo em forjar determinada posição social, pois, para ele, as 
representações sociais dos coletivos humanos são formas de luta de poder e 
fixação de visão no espaço. O que nos leve a atentar para o interlocutor, suas 
ações, suas falas, de onde está falando e para quem está falando, em busca de 
identificar as intenções das construções representacionais. 
 Observar as dinâmicas sociais e espaciais de Santa Rita permitiu 
perceber que o território que a compõem compreende constante interação e 
fricção de valores e referências socioculturais. Sendo a questão de afirmação de 
“ser” brasileiro ou “ser” paraguaio uma dialética complexa para os próprios 
imigrantes brasileiros e seus descendentes. Tanto nas falas quanto nas práticas 
desses indivíduos, percebe-se um constante jogo de interesses nas questões de 
identificação com uma ou outra nacionalidade. Como pode ser observado em 
nomes de lojas e comércios locais, onde apelam pela “brasilidade” para definir-
se, ou aderem a valores paraguaios para se afirmar e se fazer pertencer a 
“pátria”. Esses são exemplos simples, que pecam por generalizações, mas 
contundentes, pois marcam as práticas desse espaço, definindo-o e 
reconfigurando-o constantemente. 
 Os aspectos das diferentes paisagens neste território vão saltando aos 
olhos do observador. Ao chegar a Santa Rita nota-se sua peculiaridade espacial: 
é uma planície de terra vermelha muito fértil. Entendemos que esta determina a 
característica essencialmente rural desse espaço, mas vemos que essa 
ruralidade é exercida de formas diferentes. Percebe-se a existência de uma 
monocultura mecanizada que tem como base a produção de soja, trigo e milho, 
que pode ser vista de forma panorâmica, mas também se vê pequenas 



propriedades organizadas a partir de uma cultura de subsistência. Estas 
paisagens dicotômicas representam as distintas formas de apropriação do 
espaço rural de acordo com o poder econômico e referência sociocultural que se 
detém. Ressaltamos que as grandes plantações mecanizadas são a marca do 
imigrante brasileiro na região, mas que não exclui que outros indivíduos, 
paraguaios ou estrangeiros, também tenham grandes propriedades. E também 
não exclui que imigrantes brasileiros tenham pequenas propriedades. 
Percebem-se assim diferentes formas de apropriação do espaço rural, mas a 
mecanização é predominante. 
 Já no centro urbano, proliferam-se construções com arquitetura de 
influências diversas. Casas e prédios comerciais e residenciais que vão do mais 
simples ao mais luxuoso mostram as discrepâncias econômicas do local. Os 
hábitos que detém cada um, e as representações derivadas desses, mostram as 
diferenças de referencial nas construções observadas. Sendo que, de forma 
geral, os espaços formados a partir dos imigrantes brasileiros relacionam-se com 
a ideia de pioneirismo da região, com a produção agrícola, e com a herança 
cultural brasileira, principalmente sulista, com a reprodução dos valores 
considerados gaúchos nas construções, nomeações e práticas desenvolvidas. 
Já os espaços com referências paraguaias são percebidos pela construção mais 
rústica, pelo hábito do terere7 e principalmente pela presença dos símbolos 
nacionais paraguaios. Ambos os grupos se diferenciam pela forma de ocupação 
e uso do espaço particular e público a partir de seus referenciais socioculturais. 
 Contudo, o que mais caracteriza estes grupos como distintos é a 
linguagem e a gastronomia, pois estas determinam os fluxos da população de 
acordo com suas particularidades. E, ao mesmo tempo, são a linguagem e a 
gastronomia o que mais aproximam esses indivíduos, nas práticas e trocas 
diárias. Por exemplo, a adesão dos imigrantes brasileiros e seus descendentes 
à língua e comida típica paraguaia, o que é percebido no dia a dia do município, 
nas “chiperias” ou lanchonetes que servem esse tipo de comida, ou até mesmo 
nos restaurantes que são “brasileiros”, mas que, no buffet, oferecem pratos 
paraguaios. Sem contar o consumo do terere com “yuyo” por toda população. E 
a questão da língua é marcante, pois o português é muito falado em toda região, 
tanto por brasileiros como por paraguaios que o incorporaram, mas percebe-se 
que o castelhano também é incorporado pelos brasileiros e, principalmente, 
pelos seus descendentes. Sendo que é possível se comunicar nas duas línguas 
com praticamente toda população. 
 Entendemos que essas “trocas” são resultando da interação constante 
entre os indivíduos de diferentes origens e dão singularidade ao território, 
marcam o espaço caracterizando-o. Além de conflitos, percebem-se 
incorporações sutis. Contudo, essas “trocas” (interação e integração) muitas 
vezes são conflituosas, justamente pela existência de mais de um referencial no 
território, o que leva a uma constante “negociação” (conflitos simbólicos). Assim, 
não podemos conceber esse processo de interação como completamente 
“harmonioso”, como afirmam discursos integracionistas. 
 Além das marcas físicas no espaço rural e urbano, percebemos que as 
construções memoriais de representações positivas sobre si são base de 
afirmação da apropriação do espaço nessa região. Através de tais 
representações, os imigrantes brasileiros se respaldam por suas experiências de 
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construção do espaço e se asseguram como pioneiros.  Esse discurso é 
recorrente na região, por exemplo, na fala de Valtair8, quando diz “Quando 
chegamos só tínhamos nós. Paraguaio não entrou antes, eles entraram depois. 
Nós entramos primeiro e fomos criando as comunidades.” O discurso proferido 
naturalmente pelos imigrantes é de que “nós construímos”. Esta afirmação tem 
como base memórias selecionadas sobre a construção do espaço a partir de 
suas referências socioeconômicas e culturais. Esta memória é alimentada 
constantemente com referências às ações de construção de Santa Rita, como, 
por exemplo, expressou Marcelo9: “Você sabe aquela árvore naquela esquina? 
Foi minha mãe que plantou quando chegamos no Paraguai”. O que é 
complementado por Altemir10 ao dizer: “A madeira pro salão da igreja foi meu pai 
quem deu, e eu e meus irmãos construímos sem cobrar nada”. Ou ainda na fala 
de Nilsa11: “Nós fizemos o primeiro bolão e tivemos a primeira ambulância”. 
Essas são apenas algumas das várias falas que se misturam com as práticas e 
que fixam a memória coletiva de pioneirismo em Santa Rita aos imigrantes 
brasileiros. 
 Percebemos a memória como uma forma, instrumento, de apropriação do 
espaço, principalmente por sua força de construção e manutenção de 
pertencimento e continuidade (Pollak, 1992). Assim, os imigrantes brasileiros 
nessa localidade, apoiados em sua experiência histórica constroem um 
pertencimento ao lugar, e ainda justificam a sua continuidade a partir da 
migração, utilizando-se da imagem do migrante para afirmar sua “territorialidade 
desterritorial” em uma concepção de rede. 

Esta ideia de continuidade após a migração é refletida por Gimenez 
(2009), ao falar da constituição de “redes de paisanos”. Este autor relata que, 
após a migração, o indivíduo sente necessidade de manter vínculo com seu 
espaço de origem, e o faz a partir da formação de redes de sociabilidade, que o 
permite reconstruir o espaço vivido no novo local, no qual reconstroem as 
práticas, usos e costumes associados à memória que busca manter. Essa 
perspectiva nos leva a pensar nas reproduções do que se entende como ligação 
com a origem no novo território, como por exemplo, a formação de um Centro de 
Tradições Gaúchas na localidade de Santa Rita, o CTG Índio Jose. O que 
representa a presença de muitos imigrantes vindos da região sul do Brasil, mas 
também a seleção de uma imagem a qual se quer ser associado (SZEKUT, 
2014). 
 Essa é uma entre muitas formas de manutenção do vínculo com o local 
de origem que se tem nesse espaço, porém, percebe-se que mesmo nos 
vínculos com a origem sempre se busca reafirmar um arraigo ao novo local, uma 
nova territorialidade, principalmente, afirmando-se em aspectos incorporados do 
novo ambiente sociocultural. O que pode ser percebido, por exemplo, nos 
discursos e nas práticas do CTG Índio José, que buscam sempre reafirmar a 
incorporação de valores do local, com a participação de sócios paraguaios e a 
adesão de símbolos nacionais como a bandeira do país e um símbolo indígena 
nacional, o Índio José, associado a sua imagem, dentre outras coisas. Vê-se com 
isso, a instauração de outras formas de ordenação da vida social na região. 

                                                
8Valtair. Entrevista. Santa Rita, Alto Paraná, Paraguai. 11 de junho de 2015. 
9Marcelo. Conversa informal. Santa Rita, Alto Paraná, Paraguai. 22 de maio de 2015. 
10Altemir. Entrevista. Santa Rita, Alto Paraná, Paraguai. 11 de junho de 2015. 
11Nilsa. Entrevista. Santa Rita, Alto Paraná, Paraguai. 18 de maio de 2015. 
 



 Então, ao nos dedicar a identificar aspectos de apropriação desse 
território percebemos que, algumas vezes, falas e ações forçam uma integração 
entre brasileiros e paraguaios para justificar um discurso de harmonia entre 
ambos. Como pode ser visto na fala de Balbino12, que diz: 

 
En Santa Rita tenemos alto espíritu comunitario, nacionalista, patriota, 
sentido de pertenencia, comunidad. Luchamos para erradicar la 
xenofobia. Hoy ya no existe más. [...] El êxito de Santa Rita viene del 
trabajo y de la integración. [...] No hay más fronteras entre los pueblos. 
La integración es lo mejor. 

 
Balbino é um empresário paraguaio que migrou para a região de Santa 

Rita no início dos anos 1980. Nessa fala, mostra uma construção 
excessivamente positiva sobre a relação entre brasileiros e paraguaios nesse 
espaço. Em entrevista com este interlocutor, ele fez longas referências à relação 
de amizade e de troca entre as populações de distintas origens e ainda ressaltou 
que aprenderam muito uns com os outros e que é a integração que dá força e 
faz crescer o distrito de Santa Rita, pois, segundo ele, um precisa do outro. Ainda 
complementa que a vida social e comunitária é de bastante integração ao afirmar 
ser padrinho de mais de 40 pessoas, entre elas muitos filhos de imigrantes 
brasileiros. 
 Mas Balbino também diz que, durante alguns anos, se estabeleceu 
estratégias para acabar com a xenofobia na região, com reuniões de 
comunidade para garantir o respeito mútuo e integração das diferenças entre 
imigrantes brasileiros, seus descendentes e paraguaios. Essas ações, segundo 
ele, foram desenvolvidas a partir da comunidade em eventos coletivos locais, 
como a Expo Santa Rita e as festas da paróquia, nas quais se buscava, por 
exemplo, utilizar língua, musica, dança e gastronomia de ambas as culturas.  
Outro exemplo citado por Balbino era sobre sua organização junto a amigos a 
fim de evitar conflitos durante as carreatas em comemoração às vitórias de Brasil 
ou Paraguai em uma das copas do mundo: um paraguaio puxaria a carreata em 
caso de vitória brasileira e vice-versa. Essas são ações que mostram fricções e 
adaptações e as construções sobre estas que vão formando esse território com 
o passar dos anos. 
 Esse interlocutor nos faz perceber que existe um esforço em integrar a 
comunidade multicultural do município. Que além das ações de integração 
espontâneas também se estabelecem “políticas de boa vizinhança” para 
alcançar uma harmonia. E essas “políticas” legitimam a presença dos brasileiros 
na região, incorporando seus hábitos e suas práticas no dia a dia como 
representativos do território. 
 Contudo, por mais que se insista em uma “hermandad”, como diria 
Grimson, não se pode negligenciar o fato de ainda existir conflitos entre 
paraguaios e brasileiros nesse espaço, percebido durante o trabalho de campo 
e também apontado por alguns interlocutores. “Nós sempre vamos ser 
estrangeiros. Nossos filhos são paraguaios, mas são tratados como brasileiros. 
Policiais param e chamam de brasileiros.” – aponta um interlocutor. Um imigrante 
brasileiro diz: “Meu compadre é paraguaio, somos muito amigos, mas na hora 
da discussão, do sangue quente, ele sempre vem com o argumento de que 
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estamos roubando seu país”. Esses relatos mostram os conflitos muitas vezes 
silenciados nos discursos integracionistas. Expõem que o nacionalismo 
paraguaio entra em embate com a presença expressiva de brasileiros na região. 
Percebem-se conflitos, principalmente socioculturais e simbólicos, derivados da 
massiva presença brasileira na região que re-territorializa a partir de suas 
referências, com outras formas de ordenação da vida social, política e 
econômica, e atinge a “soberania” do país. 

As representações dos imigrantes brasileiros estão atreladas à 
construção dos espaços e das práticas em toda região. Isso é evidenciado nas 
falas que seguem: “Estrada cada um ia se fazendo” (Valtair); “Daí enfrentamos, 
porque no começo tinha que construir escolas, os professores eram trazidos e 
pagos pelos pais dos alunos. E também construímos nas comunidades um salão 
para fazer festas que também já servia de igreja” (Teresa13); “A princípio todos 
se conheciam aqui, tínhamos que trabalhar unidos. Tudo que foi construído tinha 
que partir do povo, na época vinha pouca verba. Se formavam comissões e 
essas saíam pedindo colaboração e administravam as construções” (Alido14); e 
“Quando tinha umas dez famílias a gente já fazia festas de comunidade. A gente 
doava as coisas e daí ia lá e comprava, pra ajudar a comunidade” (Altemir). 
Essas são algumas das várias falas de diferentes pessoas que se conjugam na 
representação construída sobre a região e como foram constituídas as 
comunidades ali existentes. Mostram como os imigrantes se apropriaram desse 
espaço reterritorializando-o, com a construção de espaços e práticas a partir de 
suas referências socioculturais.   

Percebemos que, apesar dos conflitos, essa memória do imigrante 
brasileiro como pioneiro da região é legitimada a partir do reconhecimento de 
sua ação “desbravadora”. De acordo com os relatos dos interlocutores, por 
exemplo, os paraguaios começaram a vir depois de algum tempo, como peões, 
professores, comerciantes e empresários. Conversou-se com o primeiro 
professor de Santa Rita, com o primeiro comerciante de Cerro Largo e também 
com o primeiro farmacêutico da região, todos paraguaios, os quais confirmaram 
que não havia paraguaios na região, apenas eles. Narrativas assim mostram um 
consentimento e a continuidade do discurso dos brasileiros como pioneiros. 

Dessa forma, constitui-se uma territorialidade a partir da experiência e 
esta perpetuada a partir da memória coletiva sobre esse processo. Por exemplo, 
ao falar sobre os sentimentos sobre o Paraguai, Leontina diz: 

 
Eu gosto muito daqui. Eu fui pro Brasil esses dias e passei quase um 
mês. Eu não via a hora de passar a ponte. Porque eu tenho uma vida 
quase inteira aqui. Meus filhos se criaram aqui. Eles casaram aqui, os 
quatro são casados. Meus netos nasceram todos aqui. Então tu puxa 
pro lado da família né. Não é tanto por gostar ou não gostar. Mas tu 
passa a gostar de verdade de onde tu convive com a família. Porque 
lá  [Brasil] é a família de meus pais, e aqui é nossa família, a família 
que eu criei. E eles estão aqui. Eles viveram, eles choraram, eles 
passaram fome aqui, então eu acho que aqui é o meu lugar. Eu sempre 
falo: eu só iria morar no Brasil se eu ganhasse um aposento. 

 
Essa fala nos traz o vivido e a família como forma de pertencimento ao lugar. A 
referência à constituição da família e aos filhos é um constante argumento para 
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14Alido. Entrevista. Santa Rita, Alto Paraná, Paraguai. 08 de julho de 2015. 



não voltar ao Brasil: os descendentes são paraguaios, não imigrantes como os 
pais e avós. Isso, associado ao tempo e as lutas despendidas na região, gera 
um forte sentimento de pertencimento ao território. Fala-se assim de raízes, 
como Jaime15 expressa: “As raízes nossas estão todas aqui. Não saberia me 
adaptar a uma nova região, a uma nova vida devido ao tempo que estamos aqui. 
Não existe nenhum interesse em sair da região.” São muitas as menções a 
raízes, “estamos enraizados”, o que indica uma adoção ao território; também 
servem de justificativa frente a acusações de apenas extração de bens do país. 
Pois assim, “enraizados”, os imigrantes fazem parte do país, têm seus filhos, 
nascidos e registrados, no Paraguai. Constitui-se uma nova comunidade 
paraguaia, com referenciais brasileiros: 

Eu acho que depois que a gente viveu quase 40 anos em um lugar. E 
que a gente sempre gostou, sempre foi bem acolhido, se deu bem na 
vida social, econômica. Eu acho que não tem nenhum motivo pra gente 
pensar em sair daqui. Meus filhos estão todos vivendo aqui, meus 
netos, meus amigos, meus melhores amigos estão aqui. Minha esposa 
também. De manha ela faz o seu serviço e de tarde joga seu 
baralhinho. Isso eu acho bom, quando você chega a uma idade que 
você tenha e faça aquilo que você gosta. Então não existe motivos pra 
sair daqui. Eu gosto de sair daqui pra ficar dois, três dias fora e voltar 
pra casa. (Protásio) 
 

 Esse relato nos mostra que os imigrantes já se estabeleceram, social, 
política, econômica e até culturalmente, na região. Pois, suas memórias os 
legitimam e suas práticas já estão arraigadas no dia a dia da região. 
Reformularam-se as redes de solidariedade e de interesses; estabeleceram-se 
as formas de produção econômica e reprodução social. E com isso, fez-se sua 
nova morada, seu novo território ao qual se sente pertencer. 
 Nesse contexto, a questão fronteiriça é bastante citada com referência à 
fronteira entre Brasil e Paraguai, com a Ponte da Amizade. Percebe-se que essa 
ponte além de representar a fronteira entre esses países é vista como a fronteira 
do antigo e do novo território ao qual pertence. A “ponte”, muito mencionada 
pelos interlocutores, como é visto na fala de Leontina acima, é um marco físico 
da fronteira e é também o marco simbólico da travessia, da adesão a outra 
realidade. Os interlocutores dizem que atualmente ao passar a ponte e chegar 
ao Paraguai, sentem-se “em casa”, “tranquilos”. A ponte mostra-se como uma 
ligação a uma outra fronteira: a de não ser mais brasileiros. 
 Os imigrantes brasileiros no Paraguai vivem uma transformação 
identitária16 complexa, com reordenamento das referências políticas, espaciais 
e históricas de acordo com suas experiências. E nessa transformação a origem 
no Brasil e a nova adesão territorial no Paraguai estão em constante relação, 
como diz Protásio: “Não tem mais como abandonar o vínculo com aqui. A nossa 
vida é aqui. Brasil é só por uma emergência de saúde. [...] Me sinto realmente 
como um paraguaio. Única coisa que não consigo é o futebol, no futebol sou 
mais brasileiro.” Percebe-se uma construção de ligação entre os dois países em 
falas que remetem à adesão ao novo território como: “Santa Rita é quase minha 
vida” (Altemir); “Brasil pra mim é exterior. [...] Me sinto Paraguaio” (Mauro); “Eu 
                                                
15Leontina. Entrevista. Santa Rita, Alto Paraná, Paraguai. 26 de maio de 2015. 
 
16Característica inerente da identidade, pois esta se molda a partir do vivido, valendo-se aqui de 
uma acepção a Barth (2000) e Hall (2006). 
 



amo meu Brasil, mas adoro meu Paraguai” (Clair). Estas falas mostram a 
construção de uma nova territorialidade nesse espaço, a partir de uma 
associação de referências dos territórios brasileiro e paraguaio. 
 Terminamos esse texto com duas falas que consideramos representativas 
do discurso proferido pelos interlocutores com quem se conviveu nos meses de 
trabalho de campo. Em primeiro lugar, a fala de Balbino: “Abrazamos Santa Rita”. 
E em segundo, a de Valéria: “Não quero nem saber de voltar para o Brasil”. Essas 
falas mostram um sentimento positivo constituído e o arraigo que se tem pelo 
novo território. Um lugar que construíram a partir de suas referências e têm suas 
memórias de pioneiros legitimadas. 
 
 
CONCLUSÃO 

 
Começamos nossas reflexões no âmbito do nacional e do nacionalismo, 

principalmente, para refletir sobre os conflitos políticos e simbólicos decorrentes 
dessas divisões de Estado e suas construções de soberania. Logo, ao refletirmos 
sobre migração, fronteiras e territórios, aproximamos essas temáticas às 
relações entre Brasil e Paraguai no contexto das colonizações recentes. 
Buscamos expor a complexidade das relações estabelecidas em uma região no 
Paraguai com memória histórica legitimada no ideal de pioneirismo de 
brasileiros. Espaço que entendemos ter sido re-territorializado a partir da ação 
da colonização recente, com a reconfiguração de suas relações sócias e 
políticas, de sua produção, de suas paisagens, de suas práticas, de seus 
símbolos, dentre outras inúmeras transformações advindas das relações de 
fricções e adaptações entre brasileiros e paraguaios que ali se fixaram. 

No trabalho de campo, nos debruçamos sobre as representações e 
memórias desse território, partindo da observação participante em Santa Rita. 
Nisso, percebemos que a apropriação do espaço pelos imigrantes brasileiros na 
região acontece tanto pela fixação das suas técnicas de produção e práticas 
cotidianas, como pela construção de uma memória coletiva de pertencimento ao 
local a partir da experiência vivida, o que é resultado do poder exercido pelo 
grupo nesse espaço. Além disso, foram percebidas diversas formas de 
fronteiras, tanto físicas como simbólicas, como, por exemplo, nas relações 
sociais entre imigrantes brasileiros, seus descendentes e paraguaios que estão 
em constantes fricções e adaptações dos diferentes referenciais e nos espaços 
nos quais se aplicam técnicas e formas de uso diferentes, também de acordo 
com seus referenciais. Por outro lado, foram percebidas novas 
ligações/integrações que geram novas territorialidades e novas fronteiras, pois, 
por exemplo, a adesão ao novo território no Paraguai, faz com que o imigrante 
brasileiro construa fronteiras com o antigo país. O que ressalta a complexidade 
das relações de apropriação ao espaço. 

E, por último, percebe-se uma nova territorialidade resultante dessas 
relações fronteiriças em movimento de interação, pois a partir da experiência 
compartilhada de conflitos ou de incorporações sutis acontecem intercâmbios e 
construções que vão caracterizando o lugar. E, além de construções, fronteiras 
e conflitos percebe-se em algumas falas e práticas uma “real” interação e 
integração que acontece de forma lenta, mas constante entre paraguaios e 
imigrantes brasileiros. O que pode ser percebido, por exemplo, nas relações 
sociais de trocas cada vez mais frequentes e naturais para a população, na 



adesão da culinária entre ambos, nas incorporações linguísticas que muitas 
vezes nem são percebidas por eles, dentre outras inúmeras coisas. Assim 
encerramos, impulsionados a aprofundar a pesquisa sobre estas complexas 
relações socioculturais que se transformam constantemente. 
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