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Mohammed lhe poupou uma mentira polida. 

-  Prô, o senhor prefere ser  ou não ser? 

-  Eis a questão. 

-  Eu prefiro ser. 

-  Você tem razão, mas vamos continuar a aula. 

A título de exemplo de presente com valor de futuro 

próximo, eu tinha escrito “Bill parte amanhã para Boston”. 

Djibril tomou a palavra sem pedir, Adidas 3 escrito em 

minúsculas  sob um brasão triangular no lado esquerdo do 

peito.  

    -  Por que é sempre o Bill ou coisa parecida? 

    -  Levanta-se a mão quando se quer interferir. 

    Ele fez isso. 

-  Por que é sempre Bill ou coisa parecida? Por que 

não é nunca, eu sei lá, Rachid ou o que quer que seja? 

Fiquei envergonhado que minha estratégia para 

esquivar-me do problema não tivesse surtido efeito. 

- Se eu começar a querer representar todas as 

nacionalidades com nomes,  não vou conseguir. Mas,  

bem, vamos pôr Rachid para agradar Djibril. 

No fundo da classe, uma voz não identificada 

resmungou que Rachid não tinha nenhum valor como 

nome, mas minha mão já havia apagado Bill e formava 

Rachid esmerando-se na letra. 

    Rachid parte amanhã para Boston.  

 

François Bégaudeau, Entre os muros da escola  
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RESUMO 

 

A investigação parte da tese de que a integração cultural presente no 

imaginário social de Foz do Iguaçu, cidade brasileira de tríplice fronteira 

localizada no oeste do estado do Paraná, é mais uma construção política e 

ideológica do que uma expressão autêntica dos habitantes desta cidade. O 

recorte investigativo se dá a partir das relações sociais estabelecidas entre os 

habitantes de Foz do Iguaçu e os vizinhos da fronteira argentina, na cidade de 

Puerto Iguazú,  e os moradores da cidade brasileira com os imigrantes de 

origem árabe. Tendo o Programa Escolas Bilíngues de Fronteira (PEBF) e a 

Escola Libanesa Brasileira como locais privilegiados da investigação. A partir 

de Charles Taylor, compreendemos a “inautenticidade” como ação alienada do 

sujeito, a falta de percepção sobre as configurações morais e elos referenciais 

significativos que formam a sua identidade. A percepção que os sujeitos 

possuem de si mesmos depende de estruturas cognitivas, afinidades comuns e 

outras qualificações inscritas num cenário que surge das interações com os 

diversos grupos sociais.  Ao ficar alheios a esta percepção, os sujeitos acabam 

se movendo no espaço público de forma imprecisa e sem autenticidade.   

Acredita-se que a “inautenticidade intercultural” faz com os sujeitos de culturas 

diversas produzam ações ou práticas mais próximas do protocolo e da 

institucionalização da cultura do que do contato qualificado  com o outro, 

criando relações  instáveis e permeadas por poder e pela necessidade de 

reconhecimento identitário.   

Palavras-chave: Foz do Iguaçu. Fronteira. Inautenticidade intercultural. Escola 

 



8 
 

 

ABSTRACT 

 

This study is part of the thesis that cultural integration in the social imaginary of 

Foz do Iguaçu, a Brazilian triple border town in the Western area of the State of 

Parana, is only a political and ideological construction rather than authentic 

expression by the citizens of that city. The focus of our investigation is based on 

the social relationship among Brazilian citizens with immigrants of Arab origin in 

Foz do Iguaçu, as well as the social relationship among Foz do Iguaçu citizens 

with their neighbors from Puerto Iguazu, a border town in Argentina. Our 

investigation took place in the Program for Bilingual Schools of Border Areas 

(PEBF) and in the Lebanese-Brazilian School. We agree with Charles Taylor 

when he says that “inauthenticity” is an alienated action by someone, which 

means the lack of perception on moral configuration and reference links which 

form one’s authenticity. Self-perception demands cognitive structures, affinities 

and other qualifications intrinsic to a scenery which is created by the means of 

interaction among several social groups. Once people do not give much 

attention to this perception they end up moving in an inaccurate and inauthentic 

way through the public spaces. It is believed that because of “intercultural 

inauthenticity” people from different cultures produce actions or practices 

concerned with a protocol or institutionalized culture, rather than making a true 

contact with the other, what leads them to instable relationships based on 

power and on the necessity of identity recognition. 

Keywords: Foz do Iguaçu. Border. Intercultural inauthenticity. School. 
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1  O TRAJETO INICIAL DA PESQUISA 
 
 
 Mais do que explicitar o percurso teórico e metodológico da investigação 

proposta, este capítulo procura revelar as inquietações surgidas ao longo do 

trabalho, as pesquisas realizadas, as referências consultadas, e 

principalmente, a estrutura da tese a ser defendida. A pesquisa discute as 

questões da fronteira, da autenticidade cultural e das “negociações” culturais 

na escola a partir de Foz do Iguaçu, cidade do oeste paranaense que faz 

fronteira com Ciudad Del Este, no Paraguai e Puerto Iguazú, na Argentina. 

Além da geografia natural, que incentiva as “trocas” com os países vizinhos, 

Foz do Iguaçu foi o destino de milhares de imigrantes de origem árabe, 

principalmente libaneses, que a partir dos anos cinqüenta do século passado, 

fugindo de recessões e guerras  alteraram o cotidiano e a cultura da cidade. 

 A investigação parte da tese de que a integração cultural presente no 

imaginário social de Foz do Iguaçu é mais uma construção política e ideológica 

do que uma expressão autêntica dos habitantes desta cidade.   Acreditamos 

que há na cidade uma inautenticidade intercultural, e ao analisarmos as 

escolas desta fronteira conseguiremos perceber que o discurso da integração e 

da diversidade cultural esconde relações instáveis entre as culturas que ali 

convivem. Relações complexas permeadas por poder e pela necessidade de 

reconhecimento identitário.      
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1.1  INTRODUÇÃO AO PROBLEMA 

 

 Nasci em Foz do Iguaçu. Nas três casas que a minha família habitou 

durante o período em que vivi na cidade me possibilitaram conviver com três 

culturas diferentes. Ainda criança e morando num bairro próximo a uma grande 

favela da cidade, brincava com filhos de paraguaios nascidos no Brasil e 

recebia no portão os paraguaios “autênticos” que ofereceriam frutas, chipas1 e 

outras bugigangas a um preço irrisório e sempre negociável. Alguns anos mais 

tarde, meu pai torna-se gerente de um posto de gasolina na Avenida Juscelino 

Kubitschek, uma das mais importantes da cidade, ligação do Paraguai e da 

Argentina com o centro de Foz do Iguaçu. Mudamos para uma grande casa 

atrás deste estabelecimento. Minhas constantes idas ao posto de gasolina me 

possibilitaram perceber não só como os paraguaios relacionavam-se com a 

cidade e a sua gente, mas como argentinos e árabes revelavam nos gestos e 

nas palavras um pouco de si e de sua cultura. Enquanto os paraguaios nos 

seus carros, geralmente velhos e com pintura descascada, eram falantes, 

simpáticos e descontraídos, os argentinos se mostravam mais reservados e 

altivos nos seus automóveis de vidro preto e placa branca, já os homens 

árabes em carros de luxo alternavam-se entre vozes altas e graves e um 

enorme silêncio, que quando quebrado provocava risos devido ao sotaque 

carregado e os erros de português. 

 Ao mudarmos novamente de residência, indo morar num bairro de 

classe média predominantemente árabe em volta da grande mesquita da 

cidade, ampliou-se o meu “imaginário” sobre essa cultura. Do sofá da minha 

                                                 
1 Biscoito feito de polvilho de mandioca e queijo, bastante duro e parecido com o pão de queijo 
brasileiro.  
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casa, escutava as diversas músicas árabes tocadas em potentes aparelhos 

sonoros, sentia o aroma doce do narguile e acompanhava as orações coletivas 

em direção a Meca.  Entretanto, minha família e os “vizinhos” pouco se 

relacionavam. Enquanto os homens trabalhavam o dia inteiro no comércio da 

fronteira, as mulheres, muitas delas envoltas em lenços e jóias, reuniam-se 

com amigas no interior das casas. Era possível ver as convidadas entrarem e 

saírem das residências, mas impossível perceber o que se passava lá dentro. 

As casas só ganhavam vida e movimento com a chegada dos maridos do 

trabalho e das crianças da escola.   

 E era justamente no espaço da escola que conseguia conhecer melhor 

os filhos dos imigrantes que viviam na cidade. Durante todo o ensino 

fundamental convivi com colegas paraguaios e árabes, poucas vezes com 

argentinos, já que essas famílias preferiam estudar do lado argentino da 

fronteira.  Os paraguaios eram constantemente motivos de zombaria das 

crianças brasileiras devido a ligação que esses tinham com a cultura indígena 

guarani e a falta de recursos que impossibilitava que muitos tivessem o 

uniforme da escola ou os materiais adequados para a aprendizagem, o que 

ocasionava muitas reprovações no final do ano letivo. Diferentemente dos 

alunos árabes que portavam o estojo mais cheio e bonito e que apresentavam 

problemas pedagógicos mais sérios como a dificuldade em compreender os 

textos e a escrita portuguesa, mas que sempre obtinham sucesso devido às 

inúmeras aulas particulares pagas pelas famílias.  

 Os brasileiros adoravam escutar as histórias de guerras e conflitos que 

as crianças árabes narravam a partir da experiência de suas famílias, porém, 

negavam a escuta às crianças paraguaias. No decorrer da escolarização a 



14 
 

presença de crianças paraguaias e árabes ia aos poucos se desfazendo já que 

muitas das primeiras abandonavam a escola para ajudar na sobrevivência das 

famílias enquanto as segundas saiam da escola pública para adentrarem na 

rede privada.  

 Essa narração a partir das minhas memórias de infância  revela 

representações que ultrapassam o individual por dialogarem com o imaginário 

construído e reforçado pelas diversas instâncias sociais. Atualmente, como 

pesquisador, me interessa perceber como a história, a geografia, a cultura e o 

cotidiano da cidade de Foz do Iguaçu interferem na maneira de seus habitantes 

perceberem tanto a si como os outros, além de compreender os discursos que 

tentam legitimar a cidade como um espaço “sem fronteira”, local da convivência 

pacífica entre as culturas.  É necessário investigarmos se é possível falarmos 

num dialogo cultural sem conflitos e a quem interessa a legitimação desse 

discurso, ao mesmo tempo em que compreender os mecanismos e as 

estratégias que reforçam essa ideia.  

 A discussão sobre os contatos culturais sustentaram a criação da 

Antropologia, e na segunda metade do século XX, a base dos Estudos 

Culturais. Independente da sustentação ideológica de cada área do 

conhecimento há uma idéia central a ser investigada: é possível pensar num 

contato entre povos e culturas sem definir um limite? Uma fronteira que 

possibilite identificar cada lado e a partir desse reconhecimento negociar uma 

aproximação?   

 

Os dicionários são muito claros sobre a definição de fronteira. 
É a extremidade de um reino, de uma província que os inimigos 
se deparam quando querem entrar”. O aspecto estático de front 
não impede, bem entendido, que por um movimento que venha 
do interior do território a fronteira se transforme em um front 
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móvel. O objeto da geopolítica consiste precisamente nesse 
aspecto que, face às definições estáticas dadas pela geografia, 
ela tenha por objeto o movimento permanente que agita estas 
linhas reputadas imóveis, sabendo que toda fronteira não é 
senão o resultado precário e passageiro das lutas engendradas 
pelas pulsões expansionistas (LEENHARDT, 2002, p 27). 

 

  

Leenhardt aponta a tendência de se pensar nas fronteiras a partir de 

uma concepção que se ancora na territorialidade e se desdobra no político. 

“Nesse sentido, a fronteira é, sobretudo, encerramento de um espaço, 

delimitação de um território, fixação de uma superfície” (2002, p. 29). Em suma, 

a fronteira é um marco que limita e separa e que aponta sentidos socializados 

de reconhecimento. Podemos  perceber que mesmo na dimensão de 

abordagem fixada pela territorialidade e pela geopolítica, o conceito de fronteira 

já avança para os domínios daquela construção simbólica de pertencimento a 

que chamamos identidade e que corresponde a um marco de referência 

imaginaria que se define pela diferença. Foucher (2009) afirma que “não há 

identidade sem fronteira” (p. 22) já que  ancorados na memória, na história e no 

pertencimento é que conseguimos identificar quem somos e nos perceber em 

relação aos outros. 

Para Taylor (1997) a própria capacidade de um indivíduo de se pensar 

como tal e definir as qualificações desta individualidade é amplamente 

determinada por suas interações e experiências sociais.  A identidade do 

indivíduo vai se constituindo pelo contato com o outro e por meio de uma troca 

contínua que permite ao seu eu – o self – estruturar-se e definir-se pela 

comparação e pela diferença, num processo de reconhecimento.  Portanto, a 

identidade de um indivíduo é definida pelos compromissos e identificações que 
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determinam as suas escolhas e que fazem parte das suas configurações 

morais, ou seja, o fundamento explícito ou implícito das nossas ações.  

 

[...] Defino quem sou ao definir a posição a partir da qual falo 
na árvore genealógica, no espaço social, na geografia das 
posições e funções sociais, em minhas relações íntimas com 
aqueles que amo e, de modo também crucial, no espaço de 
orientação moral e espiritual dentro do qual são vividas minhas 
relações definitórias mais importantes (TAYLOR, 1997, p.54). 
 
 

 

Fronteiras, antes de serem marcos físicos ou naturais, são sobretudo 

simbólicas, referências mentais que guiam a percepção da realidade e 

dialogam com a identidade.    Nesse sentido, como afirma Leenhardt (2002) as 

fronteiras são produtos desta capacidade mágica de representar o mundo por 

um mundo paralelo de sinais por meio do qual os homens percebem e 

qualificam a si próprios, ao corpo social, ao espaço e ao próprio tempo. 

Pesavento (2002) corrobora esse argumento ao entender o imaginário 

como um sistema de representações coletivas que atribui significado ao real e 

que pauta os valores e a conduta. 

 

As fronteiras são, sobretudo, culturais, ou seja, são 
construções de sentido, fazendo parte do jogo social das 
representações que estabelece classificações, hierarquias e 
limites, guiando o olhar e a apreciação sobre o mundo 
(PESAVENTO, 2002, p. 36). 
 

  

Dialogando com essas ideias, a pesquisa aborda as culturas existentes 

em Foz do Iguaçu e as negociações que realizam entre as suas culturas de 

origem e a local a partir da instituição escolar. Concordamos com Sacristán 

(1999) ao afirmar que o sistema educativo e as práticas culturais não são ilhas 
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isoladas e que são constantemente modificados diante das novas demandas e 

interações que ocorrem na sociedade. Dessa forma a educação e a cultura 

dialogam com o processo histórico e as ideologias2 que o sustenta.   

 A investigação concentra-se nas disputas de identidades nas 

representações nacionais que são construídas tanto pelos imigrantes quanto 

pelos brasileiros.  E procura identificar de que maneira as identidades nacionais 

são construídas e negociadas nas zonas de fronteiras. Ao longo da 

investigação, dialogamos com algumas categorias operatórias pensados pela 

geografia, história cultural, filosofia, antropologia e educação, tais como 

fronteira, identidade, autenticidade, cultura e currículo. 

 O recorte investigativo se dará a partir das relações sociais 

estabelecidas entre os habitantes de Foz do Iguaçu e os vizinhos da fronteira 

argentina, na cidade de Puerto Iguazú,  e os moradores da cidade brasileira 

com os imigrantes de origem árabe. Tendo o Programa Escolas Bilíngues de 

Fronteira (PEBF)  : Modelo de ensino comum em escolas de zona de fronteira, 

a partir do desenvolvimento de um programa para a educação intercultural, 

com ênfase no ensino do português e do espanhol3 e a Escola Libanesa 

Brasileira , de Foz do Iguaçu como locais privilegiados da investigação.  

                                                 
2 A ideologia é compreendida aqui, tal como Giroux (1997) a define, ou seja, sendo uma 
construção que se refere às formas nas quais os significados são produzidos, mediados e 
incorporados em formas de conhecimento, práticas sociais e experiências culturais. Neste caso, 
a ideologia é um conjunto de doutrinas bem como um meio através do qual os professores e 
educadores dão sentido a suas próprias experiências e às experiências do mundo em que se 
encontram. Como ferramenta pedagógica, a ideologia torna-se útil para a compreensão não 
apenas de como as escolas sustentam e produzem significados, mas também de como os 
indivíduos e grupos produzem, negociam, modificam ou resistem a eles. Compreender como a 
ideologia funciona fornece aos professores uma ferramenta para examinar como suas próprias 
visões sobre o conhecimento, natureza humana, valores e sociedade são mediadas através das  
suposições de “senso comum” que usam para estruturar suas experiências em sala de aula.   
 
3 O Programa Escolas Bilíngues de Fronteira / PEBF nasceu da necessidade de estreitar laços de 
interculturalidade entre cidades vizinhas de países que fazem fronteira com o Brasil. É resultado 
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 Definiram-se as relações entre os moradores de Foz do Iguaçu e as 

populações de origem argentina e árabe como focos da pesquisa devido aos 

seguintes fatores: criação de políticas públicas específicas para a integração 

dessas comunidades na localidade fronteiriça estudada; interferência dessas 

populações na cultura e na identidade local;  necessidade de compreender 

como as identidades nacionais estabelecem e negociam suas culturas e de que 

maneira isso modifica suas identidades e principalmente devido a escassez de 

estudos acadêmicos que ampliem essa problemática4.     

 

1.2  OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 
 
 
 Para os seus defensores, a globalização no plano econômico é um 

processo de desfazer fronteiras, de pensar o mundo como um todo 

comunicável por regras e práticas comuns, que devem ser adotadas por todos, 

indistintamente.  Candau (2008) e Santos (1994) acreditam que os estudos 

empíricos ainda não comprovaram a tese de que a globalização, ao reorganizar 

                                                                                                                                               
de acordos firmados pelos Ministérios da Argentina e do Brasil desde a criação do Mercosul e 
tem como marco o Tratado de Assunção, firmado em 26 de março de 1991 que em seu artigo 23 
declara o português e o espanhol como idiomas oficiais do Mercado Comum do Sul. O 
Programa Escolas Bilíngües de Fronteira / PEBF começa a se tornar realidade em 2004 quando 
é criado um grupo de trabalho que visava diagnosticar e criar ações efetivas para a 
implementação do projeto. Durante 2005 o programa envolveu duas escolas argentinas, uma em 
Bernardo de Irigoyen, Misiones, e a outra em Paso de los Libres, Corrientes, e duas escolas 
brasileiras, uma em Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, e outra em Uruguaiana, Rio Grande 
do Sul. Em 2006 o programa foi ampliado para as localidades de Puerto Iguazú, Misiones, e 
Santo Tomé e La Cruz, Corrrientes pela Argentina e para as localidades de Foz do Iguaçu, 
Paraná e para São Borja e Itaqui, no Rio Grande do Sul. 
 
4 Essa investigação não priorizou o debate com a fronteira paraguaia devido essa problemática 
estar bastante contemplada na literatura acadêmica sobre a região. CATTA, Luiz Eduardo. A 
Face da Desordem: pobreza e estratégias de sobrevivência em uma cidade de fronteira (Foz do 
Iguaçu/ 1994 -1992), 2009. O cotidiano de uma fronteira: a perversidade da modernidade, 
2002.   ALBUQUERQUE, José Lindomar C. A dinâmica das fronteiras: os brasiguaios na 
fronteira entre o Brasil e o Paraguai, 2010.  Não desprezaremos a importância da presença 
paraguaia em Foz do Iguaçu e os resultados das pesquisas apontadas, porém, elas serão 
utilizadas para nos ajudar a refletir sobre os contatos da cidade com as populações de origem 
argentina e árabe. 
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os países dentro de um conjunto de postulados e objetivos, transformaria 

cidadãos locais em cidadãos planetários, fazendo com que as expressões 

particulares fossem substituídas por linhagens gerais, provocando a 

homogeneização dos indivíduos e grupos. Da Matta (1996) concorda com esse 

argumento e chama atenção para dois movimentos básicos sobre os quais se 

apóia o processo de globalização no plano cultural: a difusão e a aculturação. 

 A difusão seria a adoção de uma determinada entidade cultural do 

“outro” e a aculturação seria o modo específico pelo qual essa adoção será 

feita pelo grupo. Segundo este antropólogo, na transposição de um elemento 

de uma cultura para outra poderá haver uma reelaboração que gerará outros 

papéis e sentidos, imprimindo matizes específicos ao elemento importado. 

Nesse sentido, a homogeneização cultural seria impossível, uma vez que cada 

grupo social receberia e recriaria as influências recebidas. É no bojo destes 

movimentos inerentes ao processo de globalização que cresce a visibilidade 

das diferenças e acentua-se a consciência da diversidade cultural.  

 
A emergência das pluralidades culturais vem realçar a 
importância da tolerância e da democracia, onde a 
“negociação” tem papel fundamental. Assim, acreditamos que a 
sociedade poderá construir um caminho para resolver suas 
tensões e conflitos (CANDAU,2008,  p. 40). 

 
 
 
 Por mais que a globalização acabe impondo um discurso de integração 

e de homogeneização, torna-se difícil articular as especificidades culturais 

locais e simultaneamente valorizar dinâmicas globalizantes. Para Candau 

(2008) essa complexidade se faz sentir com maior intensidade, na medida em 

que são cada vez mais tênues as distinções entre o que seria exclusivamente 

local ou global em termos de práticas ou mesmo de ideias. Assim como o 
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global é constantemente reinterpretado e revivenciado de acordo com o 

contexto sociocultural local onde se insere, o local é igualmente afetado por 

interferências globais de toda espécie, ora mais intensas, ora mais brandas, de 

acordo com as necessidades locais, o panorama internacional e, 

evidentemente, o jogo de poder que resulta e dirige este complexo “inter-

relacional”.  

Assim, o objetivo central dessa investigação é comprovar que há em Foz 

do Iguaçu uma inautenticidade intercultural. Ou seja, a integração cultural 

presente no imaginário social de Foz do Iguaçu e nas suas praticas culturais 

são mais uma construção política do que uma necessidade autêntica dos 

habitantes desta cidade. A partir daí, perceber como a escola adota esse 

discurso e dialoga com as culturas plurais que habitam seu interior. Procurando 

perceber como se processam as negociações culturais e as mudanças que 

elas provocam nas identidades dos sujeitos envolvidos no processo. 

 Outros objetivos da pesquisa são: Perceber como o discurso da 

globalização interfere na realidade local e quais modificações a hibridização 

provoca na cultura; Entender se as culturas que convivem no mesmo território 

processam as informações globais da mesma forma; Compreender como o 

discurso da integração cultural foi construído ao longo da história de Foz do 

Iguaçu e de que maneira ele interfere no cotidiano dos moradores desta 

cidade.    
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1.3 CRITÉRIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

 

Muitas vezes os termos multiculturalismo e interculturalismo são vistos 

como sinônimos, entretanto, constata-se que o primeiro é mais utilizado  na 

bibliografia anglo-saxônica e o segundo na européia continental. Bartolomé 

Pina (1997) afirma que na Europa, o multiculturalismo é visto como a 

justaposição ou o reconhecimento de vários grupos culturais numa mesma 

sociedade, enquanto que o interculturalismo seria  a maneira de intervir na 

sociedade a fim de enfatizar a relação entre as culturas. Contudo, o 

multiculturalismo na literatura anglo-saxônica também abarca paradigmas e 

modelos de intervenção nas diversas esferas da sociedade tal como o 

interculturalismo europeu.   

No Brasil, vemos que nos últimos anos, prevalece nos estudos culturais 

e educacionais a denominação intercultural (FLEURI, 2003; CANDAU, 2008; 

RICHTER, 2008) ao multicultural ( SILVA, 2000).  Assim, utilizaremos  cada 

termo de acordo com os autores tratados, dando preferência ao intercultural 

invés do multicultural, compreendendo interculturalidade como diálogo 

dinâmico que aponta para uma relação de interpenetração cultural entre grupos 

diferentes.   

O questionamento sobre o processo educacional e de como os 

professores trabalham a questão cultural na escola faz parte da discussão 

intercultural e da Teoria Crítica Escolar5  ( SACRISTÁN, 1998; FORQUIN, 

                                                 
5 A Teoria Crítica Escolar determinou-se a desvelar como a dominação e a opressão são 
produzidas dentro dos diversos mecanismos de escolarização. Contrários à alegação 
conservadora de que as escolas transmitem conhecimento objetivo, os críticos radicais 
desenvolveram as teorias do currículo oculto, bem como as teorias da ideologia, que identificam 
os interesses específicos que subjazem às diferentes formas de conhecimento. Ao invés de 
encarar o conhecimento escolar como objetivo, como algo a ser simplesmente transmitido aos 
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1993; GIROUX, 1997; KINCHELOE, 1997). O interculturalismo na educação 

provoca alterações maiores que apenas a inclusão de novos conteúdos. Ele 

exige que se repensem o conceito de cultura, as relações étnicas, sociais, 

pedagógicas, os procedimentos de ensino e principalmente os objetivos 

educacionais das escolas.  A reflexão sobre a prática se torna uma exigência 

fundamental para os professores.  Todas as estratégias que compõem o seu 

dia-a-dia passam por uma análise que objetiva perceber como as culturas e as 

identidades são abordadas no cotidiano escolar.  Taylor (1994) diz que se a 

cultura é formada por todos os elementos que fazem parte dos modos de vida 

de uma sociedade e são permeadas por condutas morais, as práticas de 

educação  devem dialogar criticamente com essa bagagem.  Concordando com 

Charles Taylor, Forquin (1993) afirma que uma educação só será multicultural 

se levar em conta a diversidade de referências culturais e de pertencimentos 

identitários:   

 

Quando o multiculturalismo é aplicado ao ensino, o qualitativo 
“multicultural” adquire um significado um pouco diferente. Um 
ensino pode, com efeito, dirigir-se a um público culturalmente 
diverso sem ser ele mesmo um ensino multicultural: ele não se 
torna tal senão a partir do momento no qual ele põe em ação 
certas escolhas pedagógicas, que são ao mesmo tempo 
escolhas éticas e ontológicas, isto é, se ele leva em conta 
deliberadamente e num espírito  de tolerância, nos seus 
conteúdos e nos seus métodos, a diversidade de 
pertencimentos e referências culturais dos públicos de alunos  
aos quais ele se dirige (FORQUIN, 1993, p. 137). 
 

 
 

Nesse trabalho abordamos a cultura como um conjunto de significados 

partilhados e construídos pelos homens para explicar o mundo. Vendo-a como 
                                                                                                                                               
estudantes, os teóricos radicais alegam que o conhecimento é uma representação particular da 
cultura dominante, um discurso privilegiado que é construído através de um processo seletivo 
de ênfase e exclusões.           
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forma de expressão e tradução da realidade que se faz de forma simbólica, 

admitindo que os sentidos conferidos às palavras, às coisas, às ações e aos 

atores sociais, se apresentam de forma cifrada, portanto, já possuindo um 

significado e uma apreciação valorativa (TAYLOR, 1994, BURKE, 2004 ). 

A cultura, não sendo um fenômeno estático, se modifica e sofre 

influências muito diversas. Candau (2008) acredita ser difícil afirmar que nas 

sociedades contemporâneas existem culturas “puras”. Os processos de 

hibridização cultural são cada vez mais intensos, ao mesmo tempo em que é 

cada vez mais forte a preocupação de cientistas sociais e antropólogos com o 

estudo destas realidades. “De acordo com esta perspectiva, o encontro entre 

culturas não implica necessariamente em exclusão, uma vez que, no processo 

de hibridização cultural, diferentes misturas culturais se interpenetram” 

(Candau, 2008, p.78). A cultura de cada povo, mesmo considerando a 

hibridização presente em maior ou menor grau, processa as informações 

recebidas de forma diferente. 

Canclini (2008) entende por hibridação processos socioculturais nos 

quais estruturas ou práticas discretas6, que existiam de forma separada, se 

combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas.  Transferida da 

biologia às análises socioculturais, a hibridização não é sinônimo de fusão sem 

contradições. Por essa razão, o autor sustenta que o objeto de estudo não é a 

hibridez, mas, os processos de hibridização.  

 

                                                 
6 O autor esclarece que as estruturas chamadas discretas foram resultado de hibridizações, razão 
pela qual não podem ser consideradas fontes puras. Para exemplificar seu argumento, aponta o 
debate sobre se o spanglish, idioma criado pelas comunidades latinas dos Estados Unidos, deve 
ou não ser aceito oficialmente nas universidades ou ser objeto de dicionário especializado. 
Canclini afirma que os detratores do spanglish esquecem que o espanhol e o inglês, também são 
línguas hibridizadas com o latim, o árabe e as línguas pré-colombianas.  
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A hibridização, como processo de interseção e transações, é o 
que torna possível que a multiculturalidade  evite o que tem se 
segregação e se converta  em interculturalidade. As políticas  
de hibridização serviriam para trabalhar democraticamente com 
as divergências, para que a história não se reduza a guerras 
entre culturas, como imagina Samuel Huntington. Podemos 
escolher viver em estado de guerra ou em estado de 
hibridização (Introdução à edição de 2001 in CANCLINI, 
2008).    
 

  

 Discorrendo  sobre os diversos conceitos surgidos a partir da 

globalização e utilizados em boa parte da bibliografia antropológica e dos 

estudos culturais, Canclini delimita alguns deles  na tentativa de diferenciá-los 

da hibridização. Assim, mestiçagem seriam as fusões raciais ou étnicas 

surgidas ao longo da história que além de criarem novos fenótipos a partir de 

cruzamentos genéticos, fundiram culturas. Entretanto, Canclini afirma que  

esse conceito é insuficiente para nomear e explicar as formas mais modernas 

de interculturalidade.  O mesmo ocorreria com sincretismo, voltado à 

combinação de práticas religiosas tradicionais e a crioulização, conceito que 

designa a língua e a cultura criadas por variações a partir da língua e de outros 

idiomas no contexto do tráfico de escravos, tais como o francês na América e 

no Caribe ou o português na África. 

 

Estes termos – mestiçagem, sincretismo, crioulização – 
continuam a ser utilizados em boa parte da bibliografia 
antropológica e etno-histórica para especificar formas 
particulares de hibridizações mais ou menos clássicas. Mas, 
como designar as fusões entre culturas de bairro e midiáticas,  
entre estilos de consumo de gerações diferentes, entre 
músicas locais e transnacionais, que ocorrem nas fronteiras e 
nas grandes cidades (não somente ali)? A palavra hibrização 
aparece mais dúctil para nomear não só as combinações de 
elementos étnicos ou religiosos, mas também a de produtos 
das tecnologias avançadas e processos sociais modernos ou 
pós-modernos  (Introdução à edição de 2001 in CANCLINI, 
2008).    
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   Para Canclini, a principal questão não é definir qual desses conceitos é 

mais abrangente ou interessante, mas como construir princípios teóricos e 

procedimentos metodológicos que nos auxilie a “tornar este mundo mais 

traduzível”. Portanto, a  hibridização será compreendida nesta investigação 

como conceito interdisciplinar que nos ajuda a perceber como ocorrem os 

processos interculturais entre culturas contemporâneas que convivem num 

território  fronteiriço, que por si só, já é permeado por códigos específicos.     

 Pelo contato e pela permeabilidade, a fronteira é, sobretudo, híbrida e 

mestiça possibilitando encontrarmos nela novas configurações de sujeitos e 

novas configurações morais: 

 

Se a fronteira cultural é trânsito e passagem, que ultrapassa os 
próprios limites que fixa, ela proporciona o surgimento de algo 
novo e diferente, possibilitando pela situação exemplar do 
contato, da mistura, da troca, do hibridismo, da mestiçagem 
cultural e étnica.  
 [...] A condição de fronteira é ser ex-cêntrico, ou seja, é dada 
pela situação de ser borda, margem ou franja. Não estar no 
centro é postular uma atitude de estranhamento, que possibilita 
aquilo que se convencionou chamar como sendo a melhor 
atitude antropológica:” ver mais longe”, colocar-se à distância e 
em recuo frente à situação observada para melhor enxergá-la e 
compreendê-la (PESAVENTO, 2008, p. 37). 
 

 

 Na fronteira geográfica, a identidade é tema privilegiado, porque nela o 

sujeito é constantemente inquirido: quem é você? A que lado você pertence? 

As respostas para essas e outras questões tornam-se cada vez mais 

complexas e ambivalentes na afirmação da identidade. Quando os sujeitos são 

imigrantes ou fazem parte de gerações de imigrantes que notoriamente 

transitam entre os valores da cultura de origem familiar e os valores culturais 

da fronteira operam práticas culturais diferenciadas que devem ser 

investigadas. Para isso, nos apoiaremos na discussão do filosofo canadense 



26 
 

Charles Taylor (1994, 1997, 2011) sobre identidade, reconhecimento e 

autenticidade.      

 A investigação visa levantar pistas que sustente nosso argumento, além 

de nos auxiliar na reflexão sobre como a fronteira, elemento definido 

geopoliticamente, interfere nas práticas culturais de Foz do Iguaçu e até que 

ponto elas podem ser consideradas autênticas. Procura compreender as 

particularidades de um ambiente fronteiriço, onde hábitos, costumes e 

processos se entrelaçam e configuram-se em uma experiência única e 

diferente da dos grandes centros urbanos. Assumindo posicionamentos 

interioranos, mas com características muito próprias a um espaço marginal, 

visto, algumas vezes, como área de limite e, outras, como inferior, distante dos 

centros de decisão.  

 A região de fronteiras é geralmente vista pela imprensa e pelo 

imaginário popular como um lugar perigoso, espaço da ilegalidade, da 

contravenção e da violência. Albuquerque (2010) constata que a Tríplice 

Fronteira7 (Ciudad Del Este no Paraguai, Foz do Iguaçu no Brasil e Puerto 

Iguazú na Argentina) foi representada a partir de meados da década de 1990, 

particularmente pela imprensa brasileira, argentina e organismos oficiais de 

segurança dos Estados Unidos como um lugar de tráfico de drogas e armas, 

lavagem de dólares, refúgio de terroristas árabes. Inclusive, a associação da 

comunidade árabe local com o crime e o terrorismo prejudicou a imagem dessa 

população na fronteira, despertando uma crescente desconfiança sobre as 

suas ações.   

                                                 
7 A idéia de tríplice fronteira será detalhada no capítulo seguinte, que é dedicado a cidade e a 
região de Foz do Iguaçu.  
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 Koltai (2009) discute que a principal característica dos novos grupos 

migratórios é que “o estrangeiro deixou de ser o Outro absoluto, aquele que 

vivia do outro lado do oceano ou atrás de fronteiras instransponíveis e passou 

a ser alguém que mora ao lado, na casa vizinha” (p. 143). Para a autora esse é 

o grande problema da recepção do estrangeiro em nossos dias já que aquilo 

que ainda parecia tolerável quando o estrangeiro estava longe vem se tornando 

insuportável a partir do momento em que ele se aproximou demais, “impondo 

as suas assim chamadas excentricidades” (grifo da autora, 2009, p. 144). Esse 

cenário vai provocar debates acirrados não só na Europa, onde vemos sinais 

inequívocos de intolerância e medo frente a cultura de origem islâmica, mas 

provocará reflexos em todas as regiões que reúnem comunidades árabes 

organizadas, como é o caso de Foz do Iguaçu.  

 É importante mencionar que a etnicidade8 árabe, tão presente no 

cotidiano de Foz do Iguaçu, foi diversas vezes desvalorizada no cenário 

nacional. Karam (2009) afirma que na primeira metade do século XX, as elites 

luso-brasileiras tratavam os chamados “turcos” de modo depreciativo, como 

comerciantes de natureza trambiqueira ou perspicaz que “acumulavam 

riquezas, mas não produziam nada para a nação” (p. 33). O autor também 

comenta que os descendentes de origem médio-oriental são identificados com 

diversos rótulos no Brasil: “turco”, “sírio”, “libanês” “sírio-libanês”, “árabe” e 

“árabe brasileiro”. Para Karam isso ocorre devido a fluidez e ambigüidade com 

que as terminologias étnicas e raciais são tratadas no Brasil. 

 

                                                 
8 Os rótulos de sírio, libanês, sírio-libanês, árabe e turco serão empregados de acordo com o 
texto ou contexto empírico. No decorrer da investigação adotaremos o termo “árabe”, já que ele 
é o utilizado pela comunidade islâmica de Foz do Iguaçu.  
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Como descendente do Oriente Médio, por exemplo, sou 
constantemente chamado de “turco”, “libanês” “sírio-libanês” e 
“árabe”. Historicamente, a designação de “turco” foi criada por 
políticos brasileiros para os viajantes portadores de 
passaportes emitidos pelo Sultanato Otomano, desde o final do 
século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Depois da criação 
da Síria e do Líbano como entidades geopolíticas sob o 
mandato colonial francês na década de 1920, as listas de 
imigração brasileiras passaram a incluir as categorias de “sírio” 
e “libanês”. No entanto, desde o final do século XIX até o 
presente, o termo “turco” geralmente tem sido usado pela elite 
e pelo povo em geral para designar as pessoas com origem do 
Oriente Médio. Antigamente era visto como pejorativos, no 
entanto, hoje os descendentes dessa origem dizem que “turco” 
não é um termo discriminatório, e sim “de brincadeira” ou 
“carinhoso”, que reflete a ideologia nacionalista da democracia 
racial (KARAM, 2009, p.31).     

 

 

  Desde 1880, guerras e perseguições levaram centenas de milhares de 

libaneses a desembarcarem em massa no Brasil, onde se tornaram a maior 

colônia de origem árabe, com cerca de seis milhões de pessoas, somando 

imigrantes e descendentes. Ao lado delas, a comunidade árabe-brasileira é 

reforçada por sírios, palestinos e em menor número, egípcios, marroquinos, 

jordanianos, iraquianos e outros.    Foz do Iguaçu agrega a segunda maior 

colônia árabe brasileira já que a cidade de São Paulo ocupa a primeira posição.    

 Os árabes presentes na cidade são predominantemente libaneses e de 

tradição muçulmana. A região do Líbano de onde advêm são de maioria 

religiosa islâmica e isso se reflete diretamente na comunidade iguaçuense.  

Estima-se que 95% são muçulmanos sendo a maior parte deles xiitas (Rabosi, 

2004). A cidade possui duas mesquitas, ambas localizadas no Jardim Central, 

onde reside a maior parte dos libaneses que atuam no comércio brasileiro e 

paraguaio.  São duas as escolas que recebem os filhos dos árabes e seus 

descendentes: a Escola Árabe Brasileira de Foz do Iguaçu e a Escola Libanesa 
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Brasileira, sendo essa de tradição xiita e de maior prestígio na comunidade 

étnica local.   

 A maior parte dos imigrantes árabes que vivem na cidade são 

comerciantes e atuam no comércio da fronteira entre o Brasil e o Paraguai, 

sendo esse um dos motivos principais da migração para esta localidade. 

Paralelamente a idéia de marginalidade, que muitas vezes é associada a 

Tríplice Fronteira, há um esforço do poder público em outra direção: a do 

diálogo econômico e cultural com os paises vizinhos e do relacionamento 

harmônico com os imigrantes de outras localidades, o que faz com que a 

presença árabe na região sustente esse argumento.  

  Reforçando a idéia de integração das fronteiras dos paises do Cone 

Sul, é iniciado a partir de 1985 diversas negociações entre Brasil e Argentina 

com vistas à formação de um mercado regional, que mais tarde resultou na 

criação do Mercosul - Mercado Comum do Sul. O incremento do intercâmbio 

comercial entre Brasil e Argentina impulsionou a assinatura do Tratado de 

Integração, Cooperação e Desenvolvimento, em 29 de novembro de 1988. 

Naquele acordo, os dois países estabeleceram um prazo de dez anos para a 

formação de um espaço econômico comum, mediante a eliminação de 

barreiras tarifárias e não-tarifárias e a elaboração de políticas conjuntas. 

 

Ao esforço de integração inicialmente empreendido por 
Argentina e Brasil uniram-se Paraguai e Uruguai. Juntos, os 
quatro países formularam o projeto de criação do Mercado 
Comum do Sul, o Mercosul, culminando na assinatura do 
Tratado de Assunção em 26 de março de 1991. Naquela data, 
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai acordaram ampliar as 
dimensões dos seus mercados nacionais, com base na 
premissa de que a integração constitui condição fundamental 
para acelerar o processo de desenvolvimento econômico e 
social de seus povos. Estabeleceram, no preâmbulo do Tratado 
de Assunção, que a constituição do mercado comum deve 
pautar-se pelo aproveitamento mais eficaz dos recursos 
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disponíveis, pela preservação do meio ambiente, pela melhora 
das interconexões físicas e pela coordenação de políticas 
macroeconômicas de complementação dos diferentes setores 
da economia (BRASIL. Departamento do Mercosul (DMSUL) 
do Ministério das Relações Exteriores. Disponível em:< 
http://www.mercosul.gov.br/>. Acesso em: 19 jul, 2010. 

 

  

 De acordo com o art. 1º do Tratado de Assunção, a criação de um 

mercado comum implica: a livre circulação de bens, serviços e fatores de 

produção entre os países do bloco; o estabelecimento de uma tarifa externa 

comum e a adoção de uma política comercial conjunta em relação a terceiros 

Estados ou agrupamentos de Estados e a coordenação de posições em foros 

econômico-comerciais regionais e internacionais; a coordenação de políticas 

macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes; o compromisso dos 

Estados Partes de harmonizar suas legislações nas áreas pertinentes, a fim de 

fortalecer o processo de integração. 

 O Tratado de Assunção afirma que o Mercosul caracteriza-se pelo 

regionalismo aberto. Isso significa que a criação do bloco tem por objetivo não 

só o incremento do comércio intrazona, mas também o estímulo às trocas com 

terceiros países. São Estados Associados do Mercosul a Bolívia (desde 1996), 

o Chile (desde 1996), o Peru (desde 2003), a Colômbia e o Equador (desde 

2004). Além disso, o Tratado de Assunção é aberto, mediante negociação, à 

adesão dos demais Países Membros da ALADI. Nesse sentido, foi assinado, 

em 4 de julho de 2006, o Protocolo de Adesão da República Bolivariana da 

Venezuela ao Mercosul. 

 O Tratado de Assunção declara no artigo 23  que o português e o 

espanhol serão os idiomas oficiais do Mercosul e como parte desse processo, 

o Setor Educacional do Mercosul – SEM aponta, nos seus planos de ação, a 
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necessidade de difundir o aprendizado do português e do espanhol por meio 

dos sistemas educacionais formais e não formais, considerando como áreas 

prioritárias o fortalecimento da identidade regional, levando, dessa forma, ao 

conhecimento mútuo, a uma cultura de integração e à promoção de políticas 

regionais de formação de recursos humanos visando à melhoria da qualidade 

da educação. É nesse contexto que é criado a partir de 2004 o Programa 

Escolas Bilíngues de Fronteira (PEBF). 

 A respeito das escolas situadas em área de fronteira, observa-se que 

geralmente são focalizados nos estudos aspectos pertinentes à questão 

lingüística, visto que há fronteiras trilíngües9 demandando das escolas o 

reconhecimento dessa realidade, a fim de evitar a exclusão dos alunos ou 

ainda, a negação de um dos mais fortes símbolos identitários- a língua. (cf. 

TRINDADE; BEHARES; FONSECA; 1995).  

No entanto, há outros ícones identitários que merecem ser focalizados 

nas práticas educativas, em especial, quando são sujeitos oriundos de famílias 

migrantes que em casa compartilham a cultura da sociedade de origem, mas 

na escola são vistos como diferentes e se deparam com elementos da sua 

cotidianidade, representado como folclore, ou como expõe Fischmann  (1996, 

p. 183)  “manifestação cristalizada no tempo, recortada da vida”. 

 Para Pereira (2009) as identificações étnico-culturais são partes de um 

processo dinâmico de invenção, tanto na forma como no conteúdo. Dentro do 

grupo, os membros ocultam e negociam as significações identitárias, de modo 

que se situem como melhor lhes convier nas relações. Sayad (1998) afirma que 

os imigrantes são estrangeiros que aparentemente estão como provisórios em 

                                                 
9 Pode-se exemplificar as fronteira entre Brasil-Paraguai, Brasil-Argentina dentre outras, na qual 
se fala o espanhol, guarani e português. 
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uma determinada sociedade receptora, mantêm variados elos culturais e 

sentimentais com suas nações de origem, mas geralmente se tornam 

permanentes e se integram de diferentes formas a uma nova nação. 

 O estrangeiro, como conceito sóciopolítico, afirma Koltai (2009) é uma 

invenção do mundo moderno, concomitante ao surgimento dos Estados 

nacionais, período em que a nação passou a se definir por suas fronteiras: 

 
A partir desse momento, o termo estrangeiro passou a designar 
aquele que pertencia a outra nação, que vivia ou vinha de um 
outro lugar, situado para além das fronteiras nacionais. A 
noção de nacionalidade passou a constituir o parâmetro para 
estabelecer a diferença entre o estrangeiro e o não estrangeiro, 
sendo que as atribuições de nacionalidade variam de país para 
país, definindo-se a nacionalidade pelo jus solis ou pelo jus 
sanguinis. O primeiro costuma ser reivindicação dos 
emigrantes, enquanto o segundo, dos nacionalistas    (KOLTAI, 
2009,  p. 141). 

  

Ao discutirmos sobre como ocorre a recepção do estrangeiro e as 

“zonas de contato” (Burke, 2009) entre culturas que convivem no mesmo 

território, somos confrontados como aponta Raffestin (1993), com a noção de 

limite: “traçamos limites ou esbarramos em limite” (p. 164), já que toda relação 

depende da delimitação de um campo, “no interior do qual se origina, se realiza 

e se esgota”. Dessa forma, acreditamos que a fronteira cultural é trânsito e 

passagem, que ultrapassa os próprios limites que fixa, proporcionando pela 

situação do contato, da mistura e da negociação o surgimento de algo novo e 

diferente. 

 Defendendo essa idéia a investigação partirá do método qualitativo, 

sendo estruturada em cinco capítulos: 

 O primeiro capítulo explicita a tese e a proposta de investigação, 

fundamenta a pesquisa e delineia seus objetivos e critérios teórico-
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metodólogicos. Enfatiza que o percurso será desenvolvido a partir de Foz do 

Iguaçu e as propostas de educação intercultural que ocorrem na cidade, tendo 

como foco o Programa Escolas Bilíngues de Fronteira (PEBF) e a Escola 

Libanesa Brasileira.  Objetiva-se, portanto, compreender como ocorrem as 

negociações culturais nas escolas de fronteira e de como as representações do 

estrangeiro interferem nesse processo tendo como suporte categorias 

operatórias pensadas pela geografia, história cultural, filosofia, antropologia, 

educação. Além do diálogo com as idéias de Charles Taylor,  os teóricos da 

Teoria Crítica Escolar e das Estudos Culturais.   .   

   O segundo capítulo traça elementos da história da cidade de Foz do 

Iguaçu e da Tríplice Fronteira (Argentina, Brasil e Paraguai) desde seus 

primeiros narradores às transformações sociais e políticas marcantes desse 

cenário, como a construção da Hidrelétrica Binacional de Itaipu, a Ponte da 

Amizade que liga Foz do Iguaçu a Ciudad Del Este, no Paraguai e a Ponte 

Tancredo Neves, originalmente da Fraternidade, que liga Foz do Iguaçu a 

Puerto Iguazú, na Argentina.  O capítulo procura comprovar a tese de que a 

integração cultural na fronteira esteve sempre em pauta e oscilou no decorrer 

da história a partir dos interesses políticos e estratégicos para a região, tendo o 

Estado Brasileiro como principal condutor desse processo.      

 A partir do cenário já definido, o terceiro capítulo apresenta e discute o 

Programa Escolas Bilíngues de Fronteira (PEBF) especificamente na fronteira 

estudada, já que ele acontece em outras regiões fronteiriças do Brasil, 

procurando compreender seu funcionamento, seus benefícios e limites. 

Investiga como ele ocorre nas duas escolas que estão envolvidas: Escola 

Municipal Adele Zanotto Scalco, localizada na cidade de Foz do Iguaçu e 
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Escuela 164, em Puerto Iguazú, na Argentina. Trazendo para a interlocução os 

atores diretamente envolvidos nesse projeto, tais como coordenadores10, 

professores e alunos na expectativa de entender como ocorrem as “trocas”, as 

negociações e quais são as dificuldades encontradas pelas escolas 

investigadas.   

 No quarto capítulo nos detemos sobre a presença árabe em Foz do 

Iguaçu, sua participação na vida econômica, social e cultural da região.  

Procurando compreender, tal como foi realizado no capítulo anterior, como 

diferentes tradições culturais dialogam e negociam suas especificidades a partir 

do currículo e do ambiente escolar. Para isso, concentramos nossa análise na 

prática da Escola Libanesa Brasileira, instituição mantida pela comunidade 

árabe de Foz do Iguaçu.   

O quinto capítulo reflete sobre  as semelhanças e as diferenças que 

ocorrem nos contatos que a comunidade de Foz do Iguaçu  estabelece entre os 

vizinhos de fronteira e entre os imigrantes árabes e seus descendentes,  

levantando hipóteses que nos ajudam a pensar nessas relações. Para isso, 

definimos e problematizamos a ideia de “território do significado” e de 

“inautenticidade intercultural”, utilizando-o como conceitos operatórios para a 

reflexão sobre identidade, currículo e  cultura.   

  

 

 

                                                 
10 O projeto é coordenado pela Secretaria Municipal de Educação de Foz do Iguaçu e auxiliado 
pelo  IPOL – Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Lingüística, de 
Florianópolis, instituição que venceu a licitação realizada pelo Ministério da Educação do Brasil 
com o objetivo de acompanhar e auxiliar teoricamente os professores e os municípios 
envolvidos no projeto. O acompanhamento pedagógico do lado argentino é realizado 
diretamente por um grupo de profissionais do Ministério da educação daquele país. 
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1.4  CORPUS 

 
 

O núcleo documental para a realização desta investigação é resultado 

de diversos períodos de pesquisas  realizadas na Escola Adele Zanotto Scalco 

e na Escola Libanesa Brasileira, em Foz do Iguaçu, e na Escuela 164, em 

Puerto Iguazú. Sendo as duas escolas brasileiras o lócus de pesquisa 

privilegiado desta investigação. O trabalho de campo estendeu-se de outubro 

de 2009 e a julho de 2011.  

 As fontes e os documentos consultados foram os seguintes: 

 

1.4.1  Arquivos da Secretaria Municipal de Educação  de Foz do Iguaçu 

 A Secretaria Municipal de Educação de Foz do Iguaçu é a responsável 

pela coordenação do Programa Escolas Bilíngues de Fronteira (PEBF) na 

cidade de Foz do Iguaçu. Há uma comissão que acompanha e auxilia o 

trabalho realizado na Escola Municipal Adele Zanotto Scalco, instituição 

brasileira escolhida para a implementação do projeto na região. É importante 

mencionar que muitos dos documentos consultados nos arquivos dessa 

secretaria são resultados do acompanhamento pedagógico e técnico realizado 

pelo IPOL – Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política 

Linguística, instituição contratada especificamente para essa função no período 

de 2006 a 2009.  

  

• Relatórios de acompanhamento Pedagógico do Programa Escolas 

Bilíngües de Fronteira de Foz do Iguaçu, Paraná/BR e Puerto Iguazú, 

Missiones/AR. De 2006 a 2008. 
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• Relatórios de Formação Docente do Programa Escolas Bilíngues de 

Fronteira de Foz do Iguaçu, Paraná/BR e Puerto Iguazú, Missiones/AR. 

2006 a 2007. 

• Relatórios de Assessoria IPOL do Programa Escolas Bilíngues de 

Fronteira de Foz do Iguaçu, Paraná/BR e Puerto Iguazú, Missiones/AR. 

2006 a 2008. 

• Relatório da Secretaria Municipal de Educação de Foz do Iguaçu sobre 

o I Seminário “Escolas Bilíngues de Fronteira”. 2006. 

• Relatórios da Comissão Curricular Municipal de  Foz do Iguaçu sobre o 

Programa Escolas Bilíngues de Fronteira de Foz do Iguaçu, Paraná/BR 

e Puerto Iguazú, Missiones/AR. 2006 a 2008. 

• Relatórios da Comissão Curricular Municipal de Foz do Iguaçu sobre as 

aulas observadas na Escola Adele Zanotto Scalco referentes ao 

Programa Escolas Bilíngues de Fronteira. 

• Relatórios da Comissão Curricular Municipal de Foz do Iguaçu sobre as 

reuniões de capacitação realizadas com as professoras envolvidas no 

Programa Escolas Bilíngues de Fronteira. 

• Relatórios da Comissão Curricular Municipal de Foz do Iguaçu sobre as 

visitas realizadas na Escuela 164, em Puerto Iguazú, na Argentina. 
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1.4.2  Arquivos da Biblioteca de Itaipu e da Univer sidade Estadual do 

Oeste do Paraná – Foz do Iguaçu  

 

 A Biblioteca de Itaipu preserva fotos antigas da cidade e materiais 

específicos sobre a história de Foz do Iguaçu e a construção da Hidrelétrica 

Binacional de Itaipu. Possui um importante acervo com as teses e as 

dissertações realizadas sobre a região. Constatamos que a maior parte dos 

trabalhos diz respeito aos impactos da construção da hidrelétrica de Itaipu na 

vida econômica e social da cidade, analisam as relações entre Brasil e 

Paraguai ou investigam temas ligados a preservação ambiental. A maioria 

destas pesquisas são resultados de programas de pós-graduação de 

universidades públicas da região Sudeste, isso ocorre porque a região de Foz 

do Iguaçu não possui uma tradição na pesquisa acadêmica.  

 Na  biblioteca da UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná há poucas produções acadêmicas que dizem respeito a problemática 

regional.  A própria biblioteca do campus  de Foz do Iguaçu ainda é incipiente e 

arquiva apenas trabalhos de conclusão de cursos e especializações Latu 

Sensu.  Dois programas de Mestrado iniciaram suas atividades em 2011, e 

talvez no futuro, possibilitem um enriquecimento na produção teórica local.  

 Os trabalhos encontrados dizem respeito ao contrabando via Ponte da 

Amizade, história de Itaipu e impactos do turismo na região. Não foram 

encontrados trabalhos que investiguem a pluralidade cultural dessa região de 
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fronteira, entretanto, dois trabalhos de conclusão de curso discutem o 

Programa Escolas Bilíngues de Fronteira.11 

 

1.4.3  Arquivos do Centro Cultural Beneficente Islâ mico de Foz do 

Iguaçu. 

 Instituição mantida pela comunidade árabe de Foz do Iguaçu que 

agrega informações sobre a cultura do Islã e sobre a comunidade muçulmana 

local. É mantenedora da Mesquita Omar Ibn Al-Khattab e das Escolas Árabe 

Brasileira e Libanesa Brasileira.  Os documentos encontrados neste espaço 

serão discutidos no capítulo onde detalharemos a participação da comunidade 

árabe em Foz do Iguaçu e a proposta pedagógica da Escola Libanesa 

Brasileira.  

 

1.4.4  Entrevistas  

 Durante o trabalho de campo nas escolas investigadas foram realizadas 

diversas entrevistas a respeito das práticas pedagógicas e do cotidiano destas 

instituições. Porém, a maioria das entrevistas foi dada informalmente devido à 

recusa de muitas entrevistadas de se comprometerem com o conteúdo a ser  

revelado. Essa situação impediu que muitas entrevistas fossem gravadas, ou 

quando gravadas, tivessem interrupções a pedido das entrevistadas.  Portanto, 

decidimos apenas identificar no corpo da pesquisa as falas previamente 

autorizadas no registro de áudio, ou as registradas em documentos   escritos, 

                                                 
11 MORALES, Jacqueline Salvador Costa. Escolas de Fronteira e complexidade do trabalho da 
alfabetizadora em situação de Bilinguismo na Fronteira “Trinacional” . Graduação de 
Pedagogia, 2009. PEREIRA, Noemi Ferreira Felisberto. Um olhar sobre o ensino bilíngüe: 
Projeto Escolas Bilíngues de Fronteira, Foz do Iguaçu – Puerto Iguazú. Graduação em Letras, 
2007.       
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tais como relatórios, planejamentos escolares  ou periódicos públicos ou 

institucionais.  

 

1.4.5   Registros fotográficos e anúncios publicitá rios 

 Os registros fotográficos e anúncios publicitários foram utilizados 

parcimoniosamente no capítulo que detalhamos a história e o panorama 

cultural da cidade de Foz do Iguaçu. Acreditamos que essas fontes ajudarão a 

perceber como o comércio e governo local procura afirmar a ideia  de Foz do 

Iguaçu como uma cidade sem fronteiras e que dialoga harmoniosamente com 

as culturas que convivem no seu espaço.    
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2.   DE UM LADO DA FRONTEIRA: FOZ DO IGUAÇU 

  

 Este capítulo procura comprovar a tese de que a integração cultural na 

fronteira esteve sempre em pauta na agenda política e oscilou no decorrer da 

história a partir dos interesses políticos e estratégicos para a região, tendo o 

Estado Brasileiro como principal condutor desse processo.   Analisa os fatos 

históricos mais marcantes da história de Foz do Iguaçu, desde os seus 

primeiros narradores à situação contemporânea. Localiza a cidade na Tríplice 

Fronteira e narra às relações estabelecidas com os países vizinhos ao longo do 

tempo, revelando modificações no discurso da autonomia e da integração 

cultural entre os países limítrofes.  Discute também a imigração árabe na 

fronteira, e os impactos da construção da Ponte da Amizade, da Ponte da 

Fraternidade e da Hidrelétrica de Itaipu no cotidiano da região.       

 Acreditamos que o discurso da integração e da convivência cultural 

pacífica promovido pelo Estado Brasileiro altera as praticas culturais dos 

moradores de Foz do Iguaçu. Entretanto, o interesse por um diálogo cultural 

com os diversos grupos identitários que ali vivem, é mais um projeto político do 

que uma necessidade autêntica dos moradores da cidade de Foz do Iguaçu.  

Este capítulo não tem como objetivo analisar o ambiente escolar na fronteira, 

objetivo a ser desenvolvido nos capítulos relativos ao Programa Escolas 

Bilíngues de Fronteira e a Escola Libanesa Brasileira12, mas perceber como a 

ideia da integração cultural vai ser construída ao longo da história e influenciar 

posteriormente os projetos educativos adotados na região.  

 

                                                 
12 O Programa Escolas Bilíngues de Fronteira será apresentado e discutido no terceiro capítulo, 
enquanto que a proposta pedagógica da Escola Libanesa de Foz do Iguaçu será explicitada no 
quarto capítulo.  
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2.1  A TRÍPLICE FRONTEIRA  

 

A fronteira é essencialmente o lugar da alteridade. É isso o que 
faz dela uma realidade singular. À primeira vista é o lugar do 
encontro dos que por diferentes razões são diferentes entre si, 
como os índios de um lado e os ditos civilizados de outro; como 
os grandes proprietários de terra, de um lado, e os 
camponeses pobres, de outro. Mas o conflito faz com que a 
fronteira seja essencialmente, a um só tempo, um lugar de 
descoberta do outro e de desencontro (MARTINS, 2009, p. 
133).    

 

 A região onde confluem os limites internacionais do Brasil, da Argentina 

e do Paraguai nem sempre foi conhecida como a Tríplice Fronteira. Antes dos 

anos 1990, quando aparecia uma referência para denominar a região em seu 

conjunto, se falava de zona, região ou área das três fronteiras. Rabossi (2004) 

afirma que a transformação no substantivo próprio Tríplice Fronteira aparece a 

partir da suspeita da presença de terroristas islâmicos na região depois dos 

atentados na embaixada de Israel em Buenos Aires em 1992 e, 

particularmente, depois do atentado à Asociación de Mutuales Israelitas 

Argentinas em 1994.  

 Na tese de Rabossi13 é explicitado que é em março de 1996, em acordo 

firmado na cidade de Buenos Aires pelos Ministros do Exterior da Argentina e 

do Paraguai e pelo Ministro da Justiça do Brasil, que o termo Tríplice Fronteira 

será incorporado oficialmente por estes governos.  

 
Nesse documento é revelado o interesse de “convenir medidas 
comunes, en la zona de la triple frontera, que une los países 

                                                 
13 A tese Nas Ruas de Ciudad Del Este: Vidas e Vendas num Mercado de Fronteira, defendida 
por Fernando Rabossi no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu 
Nacional e Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 2004  tornou-se um marco das 
investigações sobre a região da Tríplice Fronteira não só por cunhar o termo na academia, mas 
por revelar o sistema cultural e econômico do mercado internacional na região, servindo como 
incentivo para estudos posteriores sobre as relações entre as cidades fronteiriças.    
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participantes en las Ciudades de Puerto Iguazú, Foz de Iguazú 
y Ciudad del Este”. E em janeiro de 1998, se firma o “Plano de 
Segurança para a Tríplice Fronteira” o qual estabelece a 
criação de uma série de comissões e ações específicas a 
serem implementadas na área. 
Desta maneira, o substantivo próprio Tríplice Fronteira começa 
a ser utilizado para referir-se à confluência desses limites 
internacionais da mão de uma certa forma de retratar a área 
caracterizada pela falta de controle do movimento pelos limites 
internacionais que teria favorecido o desenvolvimento de todas 
as atividades ilícitas mencionadas. Essa denominação 
pressupõe a existência de uma área singular e participa de sua 
criação a partir de uma prática de nominação que possibilita a 
emergência conceitual de um lugar ali onde estão relacionadas 
três cidades inseridas em tramas políticas, culturais, 
econômicas e demográficas relacionadas mas diferentes 
(RABOSSI, 2004, p.24).  
 
 

 
 
 

Figura  1  – Mapa de confluência das fronteiras internacionais de Brasil, Argentina e 
Paraguai.  Fonte: Mapas Blog: mapas turísticos e rodoviários. 

Disponível em  < mapasblog.blogspot.com>. Acesso em: 25 de out. 2011, 
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 As cidades que formam a Tríplice Fronteira14 estão geograficamente no 

encontro dos rios Paraná e Iguaçu. Ciudad del Este é separada de Foz do 

Iguaçu pelo Rio Paraná e conectadas pela Ponte da Amizade, enquanto que 

Puerto Iguazú, na Argentina e Foz do Iguaçu são separadas pelo Rio Iguaçu e 

unidas pela Ponte Tancredo Neves, originalmente chamada de Ponte da 

Fraternidade. 

 Os nomes dados às pontes internacionais, “Ponte da Amizade” e “Ponte 

da Fraternidade” revelam de imediato o discurso da integração e da 

cooperação entre os países envolvidos.  É importante registrarmos também 

que essa não é a única região de tríplice fronteira no país, já  que o Brasil 

possui nove regiões com esse perfil15. Para Amaral (2010) “um dos fatores que 

diferencia a Tríplice Fronteira das outras fronteiras tríplices é a presença de 

três cidades de alguma relevância econômica ou demográfica e a conseqüente 

intensidade dos fluxos humanos” (p. 26).  

 
Uma cidade com três “bairros”, em países diferentes: Foz do 
Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguai) e Argentina (Puerto 
Iguazú). Foz do Iguaçu [...] é o “bairro residencial”, mais rico, 
com forte presença árabe. Ciudad del Este [...] é o “bairro” 
comercial, no qual competem árabes, chineses, japoneses, 
brasileiros, paraguaios e argentinos. Já Puerto Iguazú, é o 
“bairro” mais pobre dos três. Tem [...] poucos estabelecimentos 
comerciais, vendendo alimentos e produtos típicos em couro 
(AMARAL, 2010 apud SAIBA16, 2003).      

 

                                                 
14 Adotaremos o termo Tríplice Fronteira, com letras maiúsculas todas as vezes que nos 
referimos a região estudada , já tríplice fronteira com letras minúsculas quando  nos referirmos a 
qualquer outra interseção de três fronteiras diferentes.     
15As nove tríplices fronteiras são: Brasil-Guiana Francesa-Suriname no AP; Brasil-Suriname-
Guiana no PA; Brasil-Guiana-Venezuela em RR; Brasil-Venezuela-Colômbia no AM; Brasil-
Colômbia-Perú também no AM; Brasil-Peru-Bolívia no AC; Brasil-Bolívia Paraguai no MS; 
Brasil-Paraguai-Argentina PR; Brasil-Argentina-Uruguai no RS.  
16 SAIBA mais sobre a Tríplice Fronteira. Folha Online, São Paulo, 7 de jan. 2003. Disponível 
em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u50015.shtml. Acessado por AMARAL 
em 19 fev. 2008 e pelo autor desse trabalho em 18 ago. 2010.     



44 
 

 Para compreendermos a importância de Foz do Iguaçu nesse cenário e 

para a investigação empreendida é necessário resgatarmos a história dessa 

cidade e perceber como a imigração e os diversos contatos culturais foram 

marcando e interferindo na dinâmica cotidiana dos moradores da região.  

 

2.2 OS PRIMEIROS NARRADORES DA HISTÓRIA DA CIDADE   

 

 Os registros históricos sobre a região de Foz do Iguaçu, a grande 

maioria de cronistas de viagem dos finais do séc. XIX e início do XX, (MURICY, 

1896; CARRÃO, 1928; BRITO, 1938) apontam que foi o conquistador espanhol 

Álvaro Nunes Cabeza de Vaca17, em 1542, o primeiro explorador a registrar 

fatos sobre a região. Cabeza de Vaca comandou uma expedição de espanhóis, 

que atravessou a região, habitada pelos índios Caigangues e Tupi-Guaranis, 

rumo à colônia de Assunção, ponto estratégico para os espanhóis alcançarem 

o Império Inca. Ao navegar no atual Rio Iguaçu em direção a Assunção, 

Cabeza de Vaca “ouviu o som das Cataratas e assombrado pela magnitude da 

paisagem registra a descoberta em seu diário de viajante” (MURICY, p. 2, 

1986).   

 Segundo os relatos, as quedas do rio Iguaçu que formam as cataratas 

quase arrastaram a expedição de Cabeza de Vaca. Este ao ver o abismo de 

água batizou-as de Saltos de Santa Maria, porém, elas se tornaram conhecidas 

a partir do final do século XIX pelo nome de Cataratas do Iguaçu em 

                                                 
17 Em 2009 o jornalista Paulo Markun lançou o livro “Cabeza de Vaca” onde narra as aventuras 
e a trajetória americana do conquistador espanhol do século XVI. Na obra o autor reforça o 
heroísmo e a astúcia de Cabeza de Vaca já apontada pelos cronistas da história de Foz do Iguaçu 
em suas narrativas. Ver: MARKUN, Paulo. Cabeza de Vaca. São Paulo: Cia das Letras, 2009. 
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homenagem aos índios guaranis que habitavam a região. Para esses indígenas 

Yguazú, significava "água grande".  

 Nesta época, Foz do Iguaçu, de acordo com o Tratado de Tordesilhas18 

pertencia à coroa espanhola e por força de tratados imperiais subseqüentes19 

passou ao domínio português. É somente em 1765, que o Conde de Oyeras 

Pombal, solicitou ao Capitão Geral de São Paulo a fundação de um 

estabelecimento militar na fronteira para assegurar sua posse ao Brasil.  

 Durante muito tempo, os índios foram os únicos habitantes e 

exploradores da região.  Inclusive, é de origem indígena a lenda que até hoje é 

contada em Foz do Iguaçu sobre a origem das Cataratas. Conta-se20 que os 

índios Caigangues, habitantes das margens do Rio Iguaçu, acreditavam que o 

mundo era governado por M'Boy, um deus que tinha a forma de serpente e era 

filho de Tupã. Igobi, o cacique dessa tribo, tinha uma filha chamada Naipi, tão 

bonita que as águas do rio paravam quando a jovem nelas se mirava. Devido à 

sua beleza, Naipi era consagrada ao deus M'Boy, passando a viver somente 

para o seu culto. Havia, porém, entre os Caigangues, um jovem guerreiro 

chamado Tarobá que, ao ver Naipi, por ela se apaixonou.  

                                                 
18 Com o acordo de 1494 entre Espanha e Portugal, conhecido como o Tratado de Tordesilhas, 
ficou estabelecida uma linha imaginária a 370 léguas das ilhas africanas de Cabo Verde e que 
dividia os territórios de domínio de ambos os países, a oeste, sob domínio da Espanha, e a leste, 
sob domínio de Portugal. Pelo Tratado a região oeste do Paraná ficou oficialmente sob o 
domínio dos espanhóis. 
19 As fronteiras que demarcavam os domínios da Espanha e de Portugal só foram  realmente 
delimitadas com o Tratado de Madri, em 1750, o Tratado de Santo Ildefonso, chamado também 
de Tratado dos Limites, em 1777, e ainda com o Tratado de Pardo, em 1778. Na ocasião destes 
tratados, o Brasil foi beneficiado pelo preceito do Direito Romano uti possidetis, segundo o qual 
quem tem a posse tem o domínio do território, e obteve o direito de vasto território, incluindo o 
atual oeste do Paraná.  Os governos de ambos os países aceitaram os rios Uruguai e Iguaçu 
como os limites entre o domínio espanhol e português. (WACHOWICZ, 1972). 
20 A versão apresentada foi descrita a partir da tradição oral desta fronteira e registra a forma 
como o pesquisador a ouviu e a internalizou durante a infância, época em que foi diversas vezes 
narrada no ambiente escolar e familiar.  
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 No dia da festa de consagração da bela índia, enquanto o cacique e o 

pajé bebiam cauim, bebida feita de milho fermentado, e os guerreiros 

dançavam, Tarobá aproveitou e fugiu com Naipi numa canoa rio abaixo, 

arrastada pela correnteza. Quando M'Boy percebeu a fuga de Naipi e Tarobá, 

ficou furioso. Penetrou nas entranhas da terra e, retorcendo o seu corpo, 

produziu uma enorme fenda, onde se formou a gigantesca catarata. Envolvidos 

pelas águas, a canoa e os fugitivos caíram de grande altura, desaparecendo 

para sempre.  

 Diz a lenda que Naipi foi transformada em uma das rochas centrais das 

cataratas, perpetuamente fustigada pelas águas revoltas. Tarobá foi convertido 

em uma palmeira situada à beira de um abismo, inclinada sobre a garganta do 

rio. Debaixo dessa palmeira acha-se a entrada de uma gruta sob a Garganta 

do Diabo onde o monstro vingativo vigia eternamente as duas vítimas. 

 A lenda das Cataratas é a mais popular da cidade de Foz do Iguaçu e 

transmitida para as diversas gerações através de livros infantis distribuídos nas 

escolas, obras artísticas de diversas linguagens,  além de seus personagens 

batizarem diversas empresas, hotéis e serviços terceirizados. No capítulo 

seguinte em que apresentaremos o PEBF- Projeto Escolas Bilíngues de 

Fronteira, veremos que essa lenda será a escolhida pelas professoras como 

condutora dos primeiros projetos pedagógicos  a serem trabalhados nas 

escolas.   
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Figura II -  Cena do balé “A Lenda das Cataratas do Iguaçu”. Cia de Balé do Teatro 
Guaira, Curitiba, 2009. Fonte: Foto divulgação do Balé Teatro Guaira. 

  

 A imagem romântica do descobrimento da foz do Rio Iguaçu e das 

Cataratas por Cabeza de Vaca, aliada a lenda indígena sobre as Cataratas do 

Iguaçu pode ser vista como afirma Vieira (2009), uma afirmação da identidade 

brasileira a partir da exaltação da natureza. 

 
No Brasil, natureza e nação estão indissoluvelmente ligadas. A 
identidade nacional está mais ancorada na natureza do que na 
história. Há um sentimento generalizado que se orgulha mais 
da natureza, das belezas naturais do meio ambiente, do que da 
história. Isso é uma atitude cultural que se tornou visível no 
romantismo literário que predominou no século XIX e deixou 
marcas que se estendem até hoje. (VIEIRA, 2009, p.70). 

 

 

Podemos ampliar a discussão entre identidade e natureza a partir da 

reflexão de Taylor (2011). Discorrendo sobre o período romântico, o filósofo 

reconhece que o sentimento de si e o sentimento de pertencer a natureza não 

são aleatórios. “Se a autenticidade é recobrar  nosso sentimento da existência, 

então talvez só possamos alcançá-lo integralmente se reconhecermos que 

esse sentimento liga-nos a um todo maior” (Taylor, 2011, p. 94).  Para o autor, 
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a sensação de perda identitária  causada pelo afastamento da natureza e da 

ancestralidade que é ligada a ela, faz com que na contemporaneidade as 

pessoas valorizem um retorno a terra e a unidade entre homem e meio 

ambiente.  

 

Perdemos o contato com a terra e seus ritmos, que nossos 
antepassados tinham. Perdemos contato conosco e com nosso 
próprio ser natural, e somos conduzidos por um imperativo da 
dominação que nos condena à batalha incessante contra a 
natureza, a de nosso interior e a que está ao nosso redor. Tal 
queixa contra o “desencanto” do mundo foi articulada 
repetidamente desde o período romântico, com seu sentido 
perspicaz de que os seres humanos foram triplamente divididos 
pela razão moderna – dentro de si, entre si e do mundo natural. 
Ela está presente em nossa cultura hoje de inúmeras formas. 
Acompanha, por exemplo, uma admiração pela vida das 
pessoas pré-industrias, e não raro com uma posição política de 
defesa de sociedades aborígenes contra a invasão da 
civilização industrial (TAYLOR, 2011, p. 96). 

 

  

 A valorização da paisagem natural de Foz do Iguaçu não só impulsiona 

o turismo e a economia local,  como são elementos de identificação cultural dos 

moradores da cidade, principalmente em relação aos vizinhos internacionais. 

Se a Argentina divide as Cataratas do Iguaçu com o Brasil, é o lado brasileiro o 

mais beneficiado por uma visão panorâmica das quedas, atraindo um número 

maior de turistas. Estes ainda são beneficiados com os diversos serviços de 

ecoturismo21 oferecidos pelo Parque Nacional do Iguaçu22, serviços não 

explorados no lado argentino. Se o Paraguai divide com o Brasil os lucros 

gerados pela Hidrelétrica Binacional de Itaipu, são os brasileiros os autores e 

                                                 
21 O ecoturismo é uma forma de turismo voltada para a apreciação de ecossistemas em estado natural 
objetivando minimizar o impacto ambiental e criar uma rede de desenvolvimento sustentável. Em Foz do 
Iguaçu ele é explorado por serviços terceirizados no Parque Nacional do Iguaçu, que oferecem desde 
trilhas na mata e no refugio ambiental, como passeios de barco próximos as quedas das Cataratas.    
22 O Parque Nacional do Iguaçu, onde se localizam as Cataratas do Iguaçu é desde 1986 considerado pela 
UNESCO “Patrimônio Mundial da Humanidade”.   
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executores da obra, legitimando um discurso muito presente nessa fronteira, o 

do pioneirismo e da inteligência estratégica do povo brasileiro.     

 Esta maneira de ver a paisagem local ou as “qualidades” do brasileiro 

servem tanto para legitimar a identidade brasileira na fronteira como também 

ligá-la ao “sentimento de existência” como definido por Taylor, reforçando o 

imaginário sobre Foz do Iguaçu.  Compreendemos o imaginário tal como 

aponta Le Goff (1988, 1990), um sistema ou universo complexo e interativo que 

abrange a produção e circulação de imagens visuais, mentais e verbais, 

incorporando sistemas simbólicos diversificados e atuantes na construção de 

representações diversas.   

Essa compreensão do imaginário pode ser percebida em Foz do Iguaçu  

através do comércio e das mídias locais, que exploram a ligação que os 

iguaçuenses possuem com o entorno natural e as narrativas que engrandecem 

esse cenário. Muitos hotéis e serviços adotam nomes que se relacionam 

diretamente com as “grandezas” da região, inclusive Naipi, Tarobá e Cataratas 

sãos respectivamente os nomes das afiliadas do SBT, Bandeirantes e Rede 

Globo na cidade, os mais importantes veículos de comunicação da região 

oeste do Paraná.  Também é comum no comércio da cidade  a adoção de 

nomes que exaltam o nacionalismo ou o discurso da integração das fronteiras.  
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Figuras III, IV e V -  Imagens de estabelecimentos comerciais localizados no centro 
comercial da cidade de Foz do Iguaçu, onde a questão do nacionalismo e da união 
das fronteiras se faz presente. Fonte: Foto do pesquisador. 
 

 A adoção de nomes que se relacionam a história “fantástica” da origem 

da cidade, além da exaltação do cenário natural e da integração cultural na 

região procura tanto reforçar a identificação das empresas com a cultura local, 

como reforçar a ideia de que a cidade nasceu de uma cultura original 
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específica, neste caso a indígena, que foi absorvida e recriada pela tradição 

cultural.    

 A necessidade de fazer com que a população de Foz do Iguaçu tivesse 

uma relação de identificação com a cultura e a geografia local não é algo novo, 

e sim elemento marcante ao longo da história de toda a região. Portanto, após 

termos localizado geograficamente o espaço de Foz do Iguaçu é importante 

começarmos a detalhar marcos históricos que vão aos poucos definir uma 

identidade para a cidade, sendo a implantação da Colônia Militar na região o 

primeiro desses marcos. 

 

2.3 A COLÔNIA MILITAR E AS OBRAGES 

  

 Foi somente em 1876 que o então Imperador D. Pedro II resolveu 

“redescobir” o Brasil ordenando ao Capitão Nestor Borba que chefiasse uma 

expedição a região de Foz do Iguaçu. “Ao chegar a Foz do Iguaçu, todo o 

entorno é reincorporado ao mapa do Brasil, como se até então fosse uma 

província perdida” (LIMA, 2001, p. 18). Segundo Brito (1938) e Lima (2001) 

desde 1880, já era discutido no Ministério da Guerra a necessidade de mapear 

a região da foz do rio Iguaçu, principalmente por se tratar de um ponto 

estratégico, bem como a fundação de uma colônia militar e a construção de um 

forte, com capacidade suficiente para opor obstáculos às nações estrangeiras, 

que porventura, tentassem invadir o território. Contudo, o local para a 

instalação da Colônia Militar foi determinado somente em 1889 pelo engenheiro 

militar tenente José Joaquim Firmino, que fazia parte da Comissão de Estradas 

Estratégicas do Paraná. Essa Comissão tinha como encargo a construção de 
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estradas estratégias no Paraná, o estabelecimento de linha telegráfica na 

região, e a fundação de Colônias Militares em Foz do Iguaçu, Chopim23 e 

Xanxerê24,  

 
A instalação da colônia deu-se efetivamente em 23 de 
novembro de 1889, pelo tenente do exército Antonio Baptista 
da Costa Júnior, que tomou as providências necessárias 
para que a população iguaçuense e os países vizinho s 
tivessem conhecimento que na foz do Iguaçu  já havia 
autoridades constituídas para todos os efeitos lega is  (grifo 
nosso).  Para melhor conhecimento afixou editais notificando 
que daquela data em diante se iniciavam os trabalhos de 
fundação da colônia, fixando-a a competência para conceder 
lotes de acordo com a lei, aos que quisessem inscrever 
colonos (LIMA, 2001, p. 23). 
 
 
 

 Como vemos no trecho acima, a primeira menção aos países que fazem 

fronteira com Foz do Iguaçu é no aviso dado pelo governo de que na região já 

havia um dono, o Estado Brasileiro. Isso revela a compreensão da fronteira 

como linha de delimitação e patrulha de espaços. Como diz Foucher (2009) 

uma versão moderna da antiga linha fortificada para conter ameaças à 

segurança, uma forma de decidir unilateralmente um traçado definitivo em um 

território contestado, além de um lugar para diminuir os fluxos imigratórios.  

 Entretanto, até 1903, os limites da colônia e de seus lotes não estavam 

devidamente delimitados, fazendo com que argentinos e paraguaios 

conseguissem fixar moradia sem encontrar resistência legal.    A dificuldade de 

delimitar os limites de Foz do Iguaçu causaria futuramente entraves entre o 

governo federal e estadual como comprovam os registros (CARRÃO, 1928; 

BRITO, 1938; FRANCO, 1973) que apontam uma disputa de interesses entre 

                                                 
23 A Colônia militar de Chopim foi fundada antes da de Foz do Iguaçu, em 1882, dando inicio ao hoje 
município homônimo no sudoeste paranaense.     
24 A Colônia militar de Xanxerê também conhecido por Colônia Militar de Chapecó foi fundada em 1882 
e hoje abriga o município de Chapecó, que fica no oeste do estado de Santa Catarina.    
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essas esferas, principalmente na política diplomática com os países vizinhos.

 Wachowicz (1972) aponta que predominavam na região os interesses 

argentinos, pois as grandes companhias ervateiras e madeireiras eram 

oriundas daquele país, bem como o transporte fluvial.  As obrages, palavra 

castelhana que significa o local onde se trabalha manualmente, surgiram no 

oeste do Paraná, e eram empresas argentinas que ali se estabeleceram com o 

beneficio do governo brasileiro, no fim do século XIX e início do século XX. 

Eram gigantescas concessões por parte do governo paranaense para a 

exploração da erva mate e da madeira.   Lima (2001) afirma que além de 

explorarem as riquezas naturais da região, as obrages  também exploravam o 

homem até a sua exaustão.  

 Em 1924, com a chegada dos revolucionários da Coluna Prestes25 à 

região de Foz do Iguaçu, as obrages foram se extinguindo.  Segundo Lima 

(2001) o revolucionário Tenente João Cabanas, quando da passagem da 

Coluna Prestes por essa região, vendo o estado de miséria em que vivia a 

população, resolveu por fim a estas obrages mandando fuzilar muitos de seus 

                                                 
25 Movimento ocorrido entre os anos de 1925 e 1927, encabeçado por líderes tenentistas que 
empreenderam grandes jornadas para o interior do país, procurando fazer insurgir o povo contra 
o regime oligárquico vigente durante a presidência de Artur Bernardes, ainda no período da 
República Velha. A Coluna Prestes foi formada por militares envolvidos em dois movimentos 
rebeldes anteriormente ocorridos no país: no Rio Grande do Sul, os rebeldes provenientes de 
uma insurreição foram derrotados pelo governo, mas conseguiram escapar; em São Paulo, os 
rebeldes que haviam ocupado a cidade por 22 dias não tiveram outra escolha senão organizar 
uma retirada, tendo em vista os avanços das forças legais que reprimiam o levante. Ambos os 
grupos rebeldes encontraram-se em suas rotas de retirada, no Estado do Paraná: os paulistas 
eram então liderados pelo General Isidoro Dias Lopes e Miguel Costa, além dos tenentes 
Eduardo Gomes, Juarez Távora e Joaquim Távora: os gaúchos eram então liderados Siqueira 
Campos, João Alberto e Luís Carlos Prestes. Para assegurar o sucesso da coluna, em Foz do 
Iguaçu o comando foi unificado e exercido por Miguel Costa Prestes, sendo Luís Carlos Prestes 
o chefe do Estado-maior. Durante dois anos e meio atravessou 11 estados. Do sul, o grupo 
rumou para centro-oeste do país, percorreu o nordeste, até o estado do Maranhão. Na volta, os 
combatentes refizeram o caminho, até chegar à fronteira com Bolívia, onde a coluna foi desfeita 
(DRUMMOND, José Augusto. A Coluna Prestes - rebeldes errantes. São Paulo: Brasiliense, 
1985. (Tudo é história, 103). ___O movimento tenentista: intervenção militar e conflito 
hierárquico(1922-1935). Rio de Janeiro: Graal, 1986. 
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capatazes e jagunços incendiando estes estabelecimentos e destruindo suas 

áreas de exploração. 

 

 

Figura VI - . Flagrante do encontro das colunas revolucionárias paulista e gaúcha, 
1925. Foz do Iguaçú (PR). Fonte: CPDOC – Fundação Getulio Vargas. Disponível: 
< http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/CrisePolitica> acesso em 
15 ago. 2010. 
 
  
 Não há registros suficientes que discutam o impacto real da Coluna 

Prestes e da ação do Tenente João Cabanas no declínio das obrages , o que 

fica claro no discurso de Lima (2001) é que há uma tentativa de engrandecer 

os impactos da coluna sobre a história de Foz do Iguaçu, como também a 

criação da figura heróica de Cabanas. É importante mencionar que Perci Lima 

não é historiador profissional, função que exerce diletantemente como ele 

mesmo afirma na apresentação do seu livro, e narra a história da cidade a 

partir de uma historiografia tradicional baseada em grandes acontecimentos e 

feitos heróicos. Inclusive, esse “narrador” é político de carreira na cidade, tendo 
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sido vereador em diversas ocasiões e Prefeito Municipal durante os meses de 

junho e dezembro de 1985. 

 As obrages não tinham interesse em colonizar as terras do oeste 

paranaense, mas somente explorar seus recursos naturais até a exaustão. 

Quando isto ocorria mudavam-se para outra região e o mesmo processo 

começava novamente. Acreditamos que o possível interesse da Coluna 

Prestes em destruir o sistema de obrages era devido a necessidade de 

convencer a população local da validade da luta tenentista, agregando-os a sua 

proposta política, o que era dificultado pelas obrages, que eram controladas por 

argentinos que não queriam perder seus privilégios econômicos.   

 Ao narrar a passagem da Vila do Iguaçu para o nome definitivo de Foz 

do Iguaçu em 1918, Lima (2001) afirma que por se tratar de uma cidade cuja 

população predominantemente era formada por paraguaios, argentinos e 

militares, esta nasceu praticamente sem consciência política, pois a população 

não tinha raiz na cidade, pois de certa forma a maioria eram estrangeiros por 

nacionalidade ou por serem oriundos de outros estados do Brasil. Portanto ao 

destruir as obrages na região, a Coluna Prestes objetivava tanto minimizar as 

influências estrangeiras nessa localidade como incentivar uma identidade 

nacional mais forte.    

 Nessa época, a língua falada em Foz do Iguaçu era uma mistura de 

português, espanhol e guarani e a moeda que mais circulava era o peso 

argentino, o que aumentava o poder desse país em toda a região de fronteira. 

 
A freqüência de brasileiros em terras paraguaias e argentinas, 
e principalmente desses em Foz do Iguaçu, acontecia de uma 
maneira tão constante, que qualquer desavisado que ali 
chegasse, só perceberia a diferença entre a população através 
da língua falada em cada um dos países. Praticamente um 
mesmo e único espaço, um mesmo território, separado apenas 
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pelos Rios Paraná e Iguaçu, reforçando a idéia de amplitude da 
região de fronteira, de múltiplas vivências, o que excluía a 
imagem de existir ali um limite intransponível entre as 
populações dos países vizinhos (CATTA, 2009, p.16) 

 

 Somente em 1930 tornou-se obrigatório o uso da língua portuguesa e a 

circulação da moeda nacional no comércio e nos serviços públicos do 

município, por imposição legal do General Mario Tourinho, interventor do 

Paraná, que liderou a revolução de 1930 no Estado e tão logo foi nomeado 

interventor, retirou do governo federal a alegação de que o Estado do Paraná 

nada fazia para nacionalizar seus territórios situados no extremo oeste. 

 Um dos primeiros atos do general Mario Tourinho, na chefia do governo 

paranaense, foi nomear para o cargo de prefeito de Foz do Iguaçu o 

engenheiro Othon Maeder.  Lima (2001) aponta algumas medidas 

administrativas tomadas por Maeder para que a cidade “perdesse a tendência 

castelhana ou guarani” (p.53). 

 

1. Toda correspondência oficial, requerimentos, abaixo-
assinados, etc., dirigidos à prefeitura municipal somente 
seriam recebidas, se estivessem redigidas na língua 
nacional; ou seja, em português. 

2. Todos os anúncios comerciais, listas de preços, avisos, 
tabuletas, escritos em língua estrangeira, precisariam ter os 
mesmos indicativos sobrepostos em idioma nacional; 

3. Em todas as listas de preços das casas comerciais do 
município, obrigatoriamente deveriam constar o preço 
correspondente, em moeda brasileira; 

4. Todas as taxas e impostos arrecadados pela prefeitura 
municipal, só seriam efetivamente cobrados e quitados, 
quando feitos em moeda brasileira; 

5. Todo o dinheiro estrangeiro no cofre da prefeitura municipal 
(5.200 pesos argentinos), seria convertido em dinheiro 
nacional, em Posadas, capital de Missiones na Argentina a 
350 Km, de Foz do Iguaçu, e depositado em um banco na 
capital do estado do Paraná. 

6. Todas as repartições públicas e entidades civis receberiam 
gratuitamente jornais de Curitiba, para que a população 
tomasse conhecimento do que se passava nos meios 
políticos e sociais da capital paranaense (LIMA, 2001, p. 
54). 
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 Como vimos, a partir da década de 1930 há o fortalecimento da política 

de “abrasileiramento da fronteira”. O afastamento das grandes empresas 

extrativistas da Argentina e o dinheiro oriundo dessas negociações foi decisivo 

para a divisão do território de Foz do Iguaçu e a abertura para uma nova fonte 

de renda, a do turismo. Em 1939 foi criado o Parque Nacional do Iguaçu, e com 

ele os primeiros restaurantes e hotéis de luxo da cidade. 

 

2.4 A DIVISÃO DO TERRITÓRIO IGUAÇUENSE E O TURISMO COMO 

ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO 

 

   Até a década de 1950 Foz do Iguaçu era uma das maiores cidades em 

extensão territorial da região sul do Brasil. “No inicio de sua colonização a 

cidade compreendia 29.833 Km2 , abarcando boa parte do oeste paranaense” 

(CATTA, p.43, 2009) . Segundo os dados da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Desenvolvimento do município, podemos constatar que logo 

após a chegada das obrages, que tinham o privilegio de organizar e vender as 

terras da região, o território pertencente a Foz do Iguaçu foi se contraindo, 

chegando nos anos sessenta a uma área total de 878 Km2, diminuindo para 

630 Km2 nos anos oitenta, até chegar aos 550 Km2 em 1991. 
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Figura VII . Divisão das regiões do Estado do Paraná. Fonte:  Instituto Tecnológico 
SIMEPAR). Disponível em: 

<http://www.simepar.br/tempo/clima/parana/son2000>. Acesso 20 ago.2010. 

  

 Discorrendo sobre a diminuição do espaço de Foz do Iguaçu, Catta 

(2003, 2009) registra que a diminuição do território fez com que a população 

diversificasse a economia local, já que a perda das grandes extensões de 

terras férteis limitou a agricultura a pequenas propriedades, diminuindo 

consideravelmente os lucros e incentivando a busca de novos ganhos, como os 

gerados pelo turismo. Contudo, a exploração turística das Cataratas do Iguaçu, 

até os anos sessenta, estava praticamente limitado aos moradores da região, e 

poucos turistas se permitiam percorrer longas distâncias, desde os grandes 

centros urbanos, para apreciar aquela beleza natural, demorando, portanto, 

muito tempo para se organizar e se tornar uma atividade importante para o 

município. E o comércio com os países vizinhos ainda era muito incipiente para 

promover mudanças significativas na economia local. 

 

Em 1951 começou a primeira grande divisão do imenso 
território, gerando novos municípios ao longo das décadas 
seguintes. Naquele ano, formaram-se os municípios de 
Cascavel, Toledo e Guairá, que se tornaram, nas décadas 
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seguintes, importantes centros agroindustriais, sendo que esta 
última cidade ainda se notabilizou por atrair grande número de 
turistas, que visitavam as “Sete Quedas”, o que durou até seu 
desaparecimento com a formação do lago de Itaipu [...] Com a 
Lei Estadual 4.245 de 25 de julho de 1960, sancionada pelo 
governador Moisés Lupion, Matelândia, colônia fundada pela 
Colonizadora Matelândia Ltda, distante 72 quilômetros da sede 
municipal e Medianeira, Fundada pela Colonizadora Industrial e 
Agrícola Bento Gonçalves Ltda, distante 67 quilômetros do 
centro de Foz do Iguaçu tornaram-se municípios autônomos, 
contribuindo para diminuir significativamente a extensão 
territorial de Foz do Iguaçu [...] São Miguel do Iguaçu, fundada 
pela Colonizadora Gaúcha, distante 42 quilômetros de sua 
sede se constituiu município em 1961, através da Lei Estadual 
n. 4.338 de 29 de janeiro daquele ano. A localidade de Céu 
Azul, fundada pela firma Pinho e Terras Ltda, distante 95 
quilômetros do centro de Foz do Iguaçu, torna-se município 
através da Lei Estadual 5.407 de 7 de outubro de 1966, 
assinada pelo governador Paulo Pimentel (CATTA, 2009, p. 
43,44,45). 

 
Figura VIII.  Recorte do oeste paranaense. Fonte: Associação de  Contabilidade do 

Oeste do Paraná. Disponível em:  
http://www.udostrassburg.com.br/paginas/projetos_de_pesquisa.htm, acesso 20 ago 

2010. 
 

 
 
. 

 O território original foi se contraindo até as dimensões atuais no sentido 

de atender às necessidades administrativas e políticas do Estado do Paraná, 
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moldando um espaço que permaneceu, durante os anos 1960 e 1970, 

inalterados. Apenas em 1983 através da Lei Estadual 7.572 de 3 de maio de 

1982, ocorreu um novo desmembramento do território de Foz do Iguaçu, com a 

formação de Santa Terezinha de Itaipu . 

 No ano de 1956 foram iniciadas as obras da Ponte Internacional da 

Amizade, ligando o Brasil ao Paraguai. Com a construção da ponte e da vinda 

de empresas especializadas há uma injeção de dinheiro na economia local, o 

que mais tarde desembocaria no comércio fronteiriço entre as cidades de Foz 

do Iguaçu e Puerto Stroessner, hoje Ciudad del Este. O término de construção 

dessa ponte foi em 1965, inaugurada com a presença dos presidentes 

Marechal Humberto de Alencar Castello Branco, do Brasil e General Alfredo 

Stroessner, do Paraguai.  

 Também é na década de 1950 que se intensifica o desenvolvimento da 

colônia árabe em Foz do Iguaçu26, a segunda maior do Brasil, que por 

intermédio do Centro Cultural Beneficente Islâmico de Foz do Iguaçu é 

mantenedora da Escola Árabe e do Clube União Árabe. Instituições que 

mantém as tradições da cultura e dos costumes dos povos árabes, 

principalmente os de origem libanesa . É uma colônia com participação ativa na 

sociedade através de programas educacionais e culturais que visam estreitar 

os laços entre a comunidade árabe e a iguaçuense. A imagem abaixo ilustra 

uma das estratégias utilizadas pela comunidade libanesa na solidificação desse 

discurso. 

  

                                                 
26 Lembramos que a imigração árabe no Brasil e especificamente na Tríplice Fronteira será 
detalhada no quarto capítulo.     
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Figura IX -  Durante a Copa do Mundo de Futebol ocorrida em 2010 na África do Sul, 
a comunidade libanesa de Foz do Iguaçu  espalhou diversas mensagens nos muros 
da cidade de apoio a Seleção Brasileira de Futebol na luta pelo pentacampeonato. 

Fonte: Foto do pesquisador. 
 

 A ideia da integração entre a cultura libanesa e a brasileira em Foz do 

Iguaçu, como percebemos na imagem acima,  é intensificada após o ano 2000. 

Isso ocorre devido a comunidade árabe da região ser alvo de ataques pela 

mídia internacional, principalmente a americana, por supostas ligações com as 

ações terroristas desencadeadas pós 11 de setembro de 2001.  Contudo, o 

panorama social que a comunidade libanesa  encontra em Foz do Iguaçu na 

década de 1960, período da solidificação da presença dos povos árabes na 

região é bastante diferente do apontado na década de 2000.    

 A chegada dessa comunidade na década de 1960 vai ocorrer no mesmo 

período em que estão sendo criadas estratégias para modernizar a cidade de 

Foz do Iguaçu. Ações que visavam deixar a localidade mais habitável e atrativa 

para que novos moradores escolhessem investir na cidade, como também, 

atrair turistas para visitar as atrações da região.  Em ambas as estratégias é o 

“forasteiro”, o outro, que deveria com o seu trabalho ou dinheiro incentivar o 
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desenvolvimento da cidade.  Assim, a vinda dos libaneses para Foz do Iguaçu  

é não só bem-vinda, como definidora do discurso de integração e pluralidade 

cultural adotado pelo governo municipal a partir de então, preocupado em 

construir a imagem de uma cidade moderna e plural.  

 

2.5   A BUSCA DE UMA NOVA IMAGEM: A MODERNIZAÇÃO DE  FOZ DO 

IGUAÇU  

 

 Várias análises e estudos foram feitas nos anos 1960 encomendados 

pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu a instituições de Curitiba “no sentido 

de torná-la uma cidade mais condizente com os padrões de civilização (Catta, 

2009,52).  Analisando o final do século XIX e início do XX na cidade do Rio de 

Janeiro, período da belle époque carioca, Sevcenko (2003) apontou elementos 

políticos e culturais que irão se repetir  em Foz do Iguaçu nos anos 1960 no 

que diz respeito a ideia de “civilização”.  Em ambas as situações, os governos 

tentam acabar com a imagem de cidade insalubre e insegura. E se no Rio de 

Janeiro, essa nova imagem tinha como direção o chamado “mundo civilizado”, 

a Europa, em Foz do Iguaçu, a construção de uma nova imagem urbana era 

uma estratégia política tanto em consolidar a hegemonia nacional brasileira, 

como reivindicar um diálogo mais igualitário com a sede do governo estadual 

na cidade de Curitiba. Catta  (2009) pontua que a capital do Estado do Paraná 

relacionava-se com as cidades do interior, principalmente as de fronteira a 

partir de um olhar preconceituoso por serem “desprovidas de uma elite 

tradicional, com a qual aquelas instituições estavam acostumadas a negociar” 

(Catta, 2009, p. 52).  
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E ao lançar o olhar da Capital, impregnado de juízo de valor, as 
instituições e o poder público estadual não levavam em 
consideração as especificidades da população de cada cidade. 
No caso de Foz do Iguaçu, negligenciaram a cultura de seus 
moradores, construída ao longo de sua história, e que tinha 
como uma de suas marcar o interagir das pessoas no cotidiano 
da imensa região de fronteira, independente de nacionalidade 
ou condição financeira [...] 
Aquela região tida, nos anos 60, como lugar de gente 
selvagem, como o fim do mundo, onde viviam, ainda, índios 
selvagens, numa alusão aos descendentes dos guaranis que 
habitavam o Paraguai, e circulavam por Foz do Iguaçu. 
Imagem esta que compunha o imaginário coletivo da 
população que vivia nos grandes centros urbanos brasileiros, e 
que pode ser percebida a partir de uma conversa informal que 
tive, em 1993, na periferia de São Paulo, com um ex-soldado 
que serviu o Exército nos anos 60. O mesmo fazia referência 
aos castigos que eram impingidos a quem constantemente 
transgredisse as normas daquela instituição. Dentre eles 
estava a ameaça de transferência para a Amazônia, Mato 
Grosso ou Foz do Iguaçu. Ou seja, na fronteira entre o mundo 
civilizado e os selvagens. O castigo de viver longe da 
civilização, conviver com o “outro”, com o desconhecido, para 
redimir-se de seus erros (CATTA, 2009, 52,53). 
 

 

 Para desconstruir a imagem de Foz do Iguaçu como a fronteira entre o 

mundo civilizado e o bárbaro, como visto na citação acima, ações efetivas 

iniciam-se na busca de uma modernização da cidade. Em abril de 1968 quando 

o governo militar transformou Foz do Iguaçu em Área de Segurança Nacional, 

como ocorreu com todas as cidades de fronteira do país,  começaram a ser 

impostos alguns projetos econômicos, a fim de que a região pudesse ingressar 

num processo de modernização de suas estruturas, possibilitando, por um 

lado, a abertura de novos mercados, tanto para o empresariado nacional e 

investidores estrangeiros, como para uma ampla mão-de-obra que estava 

ociosa nos grandes centros urbanos. Entretanto, Catta (2003) afirma que o 

objetivo principal da Área de Segurança Nacional em Foz do Iguaçu era o 

controle do fluxo das pessoas e idéias, além de garantir, frente aos países 

limítrofes, as demarcações conquistadas ao longo do tempo. 
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 A partir da proposta de abertura de mercado e investimentos, o Banco 

de Desenvolvimento do Paraná S/A lança em 1968 o PDDT- Plano Diretor de 

Desenvolvimento e Turismo, cujo objetivo era detectar as potencialidades do 

município para a atividade turística. Porém, o PDDT fazia um retrato nada 

animador da cidade, principalmente se levarmos em conta que até aquele 

momento a mesma havia sido mais destruída e devastada para dar condições 

dignas de habitabilidade a seus moradores do que preservada, como aparece 

muito claramente no Relatório: 

 
A ausência de arborização, a presença de intensa poeira, o 
pequeno número de ruas pavimentadas e o estilo 
predominante das construções existentes, aliados à rarefação 
da ocupação, são fatores que contribuem para uma paisagem 
urbana sem atrativos, de aspecto desagradável (PDDT, 1968, 
p. 4727). 

 

 Podemos depreender que a partir de 1968 iniciou-se um processo de 

remodelação da cidade no sentido de torná-la mais atraente aos turistas, uma 

preocupação que se acentuou ao longo dos anos 1970, quando passaram a ter 

convicção de que a “vocação do município” era a atividade turística. O 

problema de ligação de Foz do Iguaçu com os grandes centros urbanos foi 

resolvido com a inauguração da rodovia BR-277, em 1969, que ligava a Ponte 

da Amizade à cidade de Ponta Grossa, no interior do Paraná. Esta fora 

construída dentro do quadro de interesses maiores do governo federal em 

estreitar os laços de amizade com o Paraguai.  

 
Na década de 60, mais precisamente nos anos que se 
seguiram ao “golpe” militar aqui perpetrado, encontros foram 
travados entre os governantes de Brasil e Paraguai a fim de 
concretizar acordos que propiciassem uma maior aproximação 

                                                 
27 Plano Diretor de Desenvolvimento e Turismo de Foz do Iguaçu (PDDT). Banco de 
Desenvolvimento do Paraná S/A. Curitiba, 1968. 
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e integração entre as duas nações, redundando principalmente 
na assinatura da Ata do Iguaçu em 1966. Através deste acordo, 
os dois países se comprometiam a construir uma usina 
hidrelétrica binacional aproveitando os recursos do Rio Paraná 
que divide geograficamente os dois países, concretizando um 
projeto que vinha sendo discutido e se arrastando desde o 
governo de Juscelino Kubitschek. (CATTA, 2009, p. 79) 

 

 Além da construção da Ponte da Amizade, o Paraguai irá ser parceiro 

do Brasil no projeto da Hidrelétrica de Itaipu, que na origem indígena quer dizer 

“pedra que canta”, iniciada em 1975 num consórcio entre os dois países. No 

auge de sua construção, a Itaipu empregou 40.000 trabalhadores, aumentando 

drasticamente a população de Foz do Iguaçu. Segundo dados do IBGE, a 

cidade passou a ter a partir dessa data, 136.000 habitantes. Como afirma Catta 

(2003) todo esse crescimento trouxe transformações no quadro urbano do 

município, acarretando elevada demanda nos serviços públicos e privados, não 

só para a construção da usina, bem como para satisfazer às necessidades dos 

próprios trabalhadores e de suas famílias, que atraídos pela oferta de emprego 

fixavam-se na cidade. 

 A Itaipu Binacional teve importante papel na história econômica, política 

e social de Foz do Iguaçu. O discurso oficial da Itaipu buscava instaurar a ideia 

de que a obra mostraria a capacidade do homem brasileiro em transformar a 

natureza, interferir no meio ambiente de forma a domá-lo, segundo sua 

vontade. Entretanto, a hidrelétrica também  deixou um legado de violência e 

miséria. Violência que começou com as desapropriações das terras alagadas 

pelo lago de Itaipu, cujos proprietários tiveram seus bens desapropriados a 

preço baixo, gerando revolta desses desapropriados, removidos a força de 

suas antigas propriedades. 
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  Em 1984, outra grande obra começa a alterar o cotidiano de Foz do 

Iguaçu, a construção da segunda ponte internacional, ligando o município 

brasileiro a cidade de Puerto Iguazú, na Argentina, denominada Ponte da 

Fraternidade, e que após a morte de Tancredo Neves foi batizada com o seu 

nome. A ponte foi finalizada no ano de 1985, e inaugurada pelos presidentes 

José Sarney, do Brasil e Raul Alfonsin, da Argentina.      

 Após a construção da Ponte da Amizade e da Fraternidade, e 

principalmente a partir da construção da Hidrelétrica de Itaipu, intensificou-se a 

presença de novas famílias paraguaias e argentinas na cidade de Foz do 

Iguaçu. Catta (2009) e Albuquerque (2010) registraram em suas investigações 

que a maioria da população da cidade nos anos 1970 era composta por 

pessoas que não nasceram ou cresceram nela.  “Segundo os dados recolhidos, 

31% dos habitantes da cidade eram paranaenses, e a outra parte do contigente 

populacional era de imigrantes, vindos de outras partes do Brasil e do mundo 

(CATTA, 2009, p. 153). 

 Para as famílias paraguaias e argentinas, a única alternativa de uma 

educação formal para seus filhos se encontrava nas poucas escolas de Foz do 

Iguaçu. Muitos desses grupos familiares acabaram por se fixar na cidade28, 

uma vez que as oportunidades de emprego foram se ampliando a partir dos 

anos 1970. Os documentos revelam que neste período, com o aumento 

significativo de famílias paraguaias e argentinas na escola de Foz do Iguaçu, a 

                                                 
28 No caso da população paraguaia, fatores determinantes para a fixação em Foz do Iguaçu vão 
desde a falta de terras para cultivar em seu país até as perseguições políticas movidas pela 
ditadura Stroessner. Quanto aos argentinos, vale lembrar também, que existia uma camada 
excluída, sem terras e trabalho, que vivia na Província mais pobre daquele país, Missiones, e por 
estarem muito distantes dos centros urbanos de seu país, acorriam ao lado brasileiro em busca 
de trabalho. 
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evasão escolar tornou-se um fator marcante como mostra o Plano de 

Desenvolvimento Integrado de 197229: 

 

A evasão escolar é outro problema sentido em Foz do Iguaçu e 
especialmente devido em grande parte ao fato de ser uma zona de 
fronteira com uma população flutuante muito grande, principalmente 
na zona rural, a falta de estabelecimentos de ensino nos paises 
vizinhos [...] A causa desta evasão como também do mau 
aproveitamento escolar, tem suas origens em fatores de ordem 
econômica, social e cultural, como trabalho na zona rural, má 
alimentação, doenças, desinteresse e falta de recursos dos pais, a 
par da má estruturação do sistema educacional que não acompanha 
esta realidade. (PDI-DM, p.125/126). 

 

 Apesar do Plano de Desenvolvimento Integrado, de 1972 acusar um 

índice de escolarização de 82,80%, a maioria das pessoas freqüentava a 

escola apenas para aprender a ler e a escrever o básico, ou para conseguir 

escrever o próprio nome.  

 
É flagrante a pequena cifra dos que conseguem atingir o 1º 
ciclo e muito menor dos que chegam ao 2º ciclo, o que nos dá 
bem uma idéia do baixo nível de conhecimento da população, 
reflexo também de um baixo nível de vida (PDI-DM, 1972, p. 
71). 
 
 

 O documento atesta que as escolas de Foz do Iguaçu contemplavam 

muitos  estudantes paraguaios e argentinos, tanto os que moravam na cidade, 

quanto os que atravessavam as fronteiras para estudar nessa cidade. Porém, 

esse contato não era visto como benéfico, já que o PDI-DM, acusa os vizinhos 

estrangeiros de prejudicarem a escolarização dos estudantes brasileiros: 

 

O rendimento escolar vê-se bastante prejudicado pelo alto 
índice de crianças argentinas e paraguaias que atravessam 
suas fronteiras para estudar em nossas escolas. Pelo problema 
da língua, geram um atraso em toda a turma já que não ficam 
em classes isoladas; no 1º ano, por exemplo, o período de pré-

                                                 
29 Plano de Desenvolvimento Integrado Diagnóstico Municipal (PDI-DM). Prefeitura Municipal 
de Foz do Iguaçu, 1972.   
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alfabetização que normalmente é feito em 3 meses (no 
máximo) chega a durar quase um ano (PDI-DM, p.125).  
 

 

 O discurso acima foi sendo modificado a partir da intervenção da Itaipu. 

Primeiramente, a hidrelétrica construiu dois grandes colégios, um no lado 

paraguaio e outro no brasileiro, para receber os filhos dos trabalhadores da 

construção. Ambos os estabelecimentos de ensino chamavam-se Anglo-

Americano, enquanto o que ficava no lado paraguaio era pintado com as cores 

representativas da identidade brasileira, verde e amarelo, o situado em Foz do 

Iguaçu recebia as cores vermelha e azul da bandeira paraguaia. Ao mesmo 

tempo em que procurava valorizar o contato com o país vizinho, a Hidrelétrica 

acreditava que com a construção de um colégio de referência no Paraguai, 

diminuiria a travessia dos paraguaios em busca de instrução de qualidade. O 

que se mostrou um engano, já que as famílias paraguaias que procuravam 

matricular os filhos nas escolas brasileiras eram as que não possuía uma 

condição financeira estável, público atendido pelos colégios de Itaipu.    

 

Figura X -  Fachada do Colégio Anglo-Americano na Vila A, em Foz do Iguaçu. É o 
único estabelecimento de ensino criado por Itaipu que ainda está ativo. Fonte: Foto do 

pesquisador. 
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 O estabelecimento construído em Foz do Iguaçu não foi suficiente para 

atender todos os filhos de funcionários vinculados à Itaipu, para sanar esse 

problema foi construído um novo colégio, porém, esse não tinha a qualidade do 

primeiro e era destinado aos filhos dos barrageiros30.   É importante mencionar 

que esse último colégio foi construído na Vila C enquanto que o primeiro na 

Vila A. “A”, “B” e “C” eram os nomes dados as Vilas Residenciais criadas por 

Itaipu para abrigar os seus funcionários, e como os nomes apontam eram 

divididas pela função e classe social dos contratados. 

 

Itaipu construiu, para abrigar os trabalhadores de nível médio e 
superior, e da alta hierarquia da administração, duas Vilas 
Residenciais, que ofereciam um padrão de moradia dos mais 
elevados, tanto no que diz respeito à infra-estrutura, quanto à 
segurança, educação, saúde e lazer. Nesse novo espaço 
construído no sentido norte, entre o centro da cidade e o 
canteiro de obras, foram construídas 4.750 moradias, um 
hospital, dois clubes sociais e desportivos, uma escola para 
atender em torno de 10.500 alunos, desde o pré-escolar até o 
segundo grau, tudo sob a vigilância, 24 horas por dia, dos 
seguranças da empresa. [...] Trabalhadores que estavam 
envolvidos com o desmatamento da área onde seria efetuada a 
obra e com a construção civil, e que formavam o maior 
contingente daqueles homens desgarrados, que buscavam 
ocupação em Foz do Iguaçu. Para abrigá-los, bem como a 
família que os acompanhava, teve que construir um outro 
espaço, próximo ao canteiro de obras, que foi denominado Vila 
C. Estas moradias, ao contrário das outras Vilas de Itaipu, 
eram bem mais modestas, sendo formadas por quatro 
residências geminadas num quadrilátero, ligadas parede a 
parede, umas com as outras, onde a privacidade era sempre 
invadida (CATTA, 2009, p. 200).        
 

 

 As Vilas de Itaipu criou-se, como afirma Catta (2009) uma “cidade 

civilizada” dentro da cidade de Foz do Iguaçu, abrigando, como uma redoma, 

os funcionários da Hidrelétrica.  O documento31 produzido em conjunto pela 

                                                 
30 Barrageiros eram os profissionais que trabalhavam no canteiro de obras  na perfuração do solo e no 
levantamento da construção.   
31 Seminário de Desenvolvimento Regional – (S.D.R) – Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Secretaria 
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento. Foz do Iguaçu, 1982.  Esse documento revela que dos 
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Prefeitura Municipal da cidade, pela Itaipu Binacional e pela Universidade 

Federal do Paraná como resultado do “Seminário de Desenvolvimento 

Regional”, ocorrido em 1982 revela que, entre os anos de 1976 e 1981, os 

investimentos em pavimentação asfáltica nas Vilas de Itaipu, eram maiores que 

os efetuados pela Prefeitura em todo o restante da cidade. 

 Em 1982, a “redoma” das Vilas de Itaipu começa a se fragmentar, já que 

Foz começava a experimentar os efeitos do final da construção civil da 

Hidrelétrica Binacional. A Vila C construída inicialmente como uma obra 

provisória, já que o projeto inicial previa a sua extinção após o término das 

obras, torna-se definitiva. Muitos trabalhadores fixam moradia na cidade, e a 

partir da oferta de Itaipu começam a comprar as casas construídas nessa 

localidade. Contudo, a Hidrelétrica vai aos poucos abandonando a manutenção 

e os serviços oferecidos aos moradores. O mesmo ocorrerá posteriormente 

com a Vila A, enquanto que a B, a que recebia os executivos e profissionais 

mais especializados da Itaipu continua até hoje exclusiva a esse público. 

Inclusive o acesso a essa Vila é limitado aos seus moradores e convidados.  

 

2.6   ITAIPU E A CONSOLIDAÇÃO DO DISCURSO DA INTEGR AÇÃO 

CULTURAL 

 

 A Usina Hidrelétrica de Itaipu busca ao longo da sua trajetória associar a 

sua história a de Foz do Iguaçu e construir uma imagem de modernidade e 

progresso na fronteira, idéia que é reforçada pela imprensa local e poder 

público municipal. Ambos legitimam o discurso da Itaipu como fomentadora do 

                                                                                                                                               
5.326.835 metros quadrados de asfaltamento realizados na cidade no período apontado,  2.914.743 m2   
foram feitos nas Vilas de Itaipu.   
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desenvolvimento regional e da aliança entre os países vizinhos, papel agora 

reforçado pela UNILA- Universidade Federal da Integração Latino-Americana.   

 A partir da assinatura do Tratado de Assunção em 1991, o qual previa a 

criação do Mercosul em 1995, os discursos políticos dos paises da Tríplice 

Fronteira passam a enfatizar a integração não só econômica, mas cultural do 

três países fronteiriços, o que resultaria em 2007 na criação da UNILA, projeto 

encabeçado pelo Governo Federal do Brasil e pela Hidrelétrica Binacional de 

Itaipu. 

 A UNILA que tem sua sede em Foz do Iguaçu, começou a funcionar 

provisoriamente no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), em agosto de 2010, já que 

a sua reitoria, também no terreno da Itaipu,  ainda está em construção. 

Inicialmente foram oferecidos os cursos de Ciências Biológicas, Ciências 

Econômicas, Ciência Política e Sociologia, Engenharia de Energias 

Renováveis, Engenharia Civil e Infraestruturas, Relações Internacionais e 

Integração.  

 Nos meses de junho e julho de 2010, período que antecedia a 

inauguração da nova universidade federal, a Itaipu Binacional realizou uma 

maciça campanha publicitária em toda a região da Tríplice Fronteira que visava 

relacionar a UNILA ao papel integrador da Itaipu.    
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Figura XI -  Outdoor criado pela Itaipu Binacional  para a divulgação da UNILA na 
região. Diversas placas publicitárias como essa estavam espalhadas por toda a cidade 
no mês de julho de 2010. Foto do pesquisador.   
 

 

 Nos anúncios de revistas criados pela Hidrelétrica , a imagem que traz 

um casal etnicamente diversificado, agrega um texto que deixa claro tanto o 

discurso da integração cultural promovido pela empresa como o da ligação de 

Itaipu com o desenvolvimento da região de Foz do Iguaçu:  

 

ITAIPU APOIA A IMPLANTAÇÃO DA UNILA. ENERGIA E 
CONHECIMENTO PELA INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA 
LATINA. Com o apoio da Itaipu, um dos mais importantes 
projetos do Governo Federal começa a se tornar realidade. A 
universidade Federal da Integração Latino-Americana, criada 
para integrar países, culturas e povos, já iniciou suas 
atividades em Foz do Iguaçu. Para a Itaipu, empresa que fala a 
língua da integração, é um orgulho participar da implantação da 
UNILA, verdadeiro marco da história da América Latina 
(ITAIPU/GOV. FEDERAL. Peça publicitária publicada na 
REVISTA VEJA, ed. 2173, circulação local, jul. 2010).  
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Figura XII -  Campanha publicitária da UNILA presente em diversas revistas nacionais 
nos meses de junho e julho de 2010. Essa campanha ficou restrita as edições 
destinadas a região oeste do Paraná. Fonte: Revista Veja, edição 2173 de 14 jul. 
2010. 
 

 O projeto da UNILA está em fase inicial, entretanto, não é objetivo desta 

investigação analisar sua proposta acadêmica, mas sim, perceber como ela 

interfere na dinâmica da cidade de Foz do Iguaçu. Até o momento, podemos 

afirmar que a UNILA dá continuidade ao discurso da integração cultural e da 

internacionalização das fronteiras presentes na região. Foram oferecidas 

inicialmente 300 vagas para os diversos cursos superiores tendo prioridade 

estudantes do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Contudo,  no 

ano de 2012,  a abertura de vagas será para todos os alunos de língua 

espanhola da América do Sul.  Outra novidade, é a ampliação do número de 

vagas e de cursos, destacando-se o de Música, Cinema e Audiovisual e 

Arquitetura e Urbanismo, que serão os primeiros cursos superiores ligados à 

arte implantados na cidade.  
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 Uma modificação já sentida no cotidiano da cidade, é que a partir da 

UNILA pretende-se criar em Foz do Iguaçu um forte pólo universitário. Para 

isso, foi criada uma residência estudantil internacional, e o comércio local já 

começa a criar serviços específicos para atender esse público, tais como 

livrarias acadêmicas , restaurantes e hospedarias que privilegiam a vida 

universitária.       

 Segundo dados do IBGE de 2008, a população de Foz do Iguaçu 

estimada em 319.189 habitantes, tende a crescer com a transformação da 

cidade em pólo universitário internacional32. Uma expectativa revelada na 

análise dos jornais locais,  é a de que a UNILA influa na mudança do perfil 

sócio cultural dos moradores da região, ainda afastados dos serviços culturais, 

marcados por um certo provincianismo e pela falta de oportunidades 

profissionais que vão além das atividades voltadas ao turismo.      

 Para finalizarmos este capítulo acreditamos ser importante apontar que 

a integração cultural  é resultado de uma negociação equilibrada entre todos os 

envolvidos. Como afirma Padrós (1994) a idéia de integração refere-se a uma 

projeção que visa maximizar as potencialidades e recursos dos países 

envolvidos, que passam a fazer parte de uma unidade ampliada. Não se trata, 

portanto, de um  simples somatório de possibilidades, “mas da criação de um 

novo espaço de integração e negociação, e integrar não deve significar perda 

de identidade nacional, e sim, contato com outras identidades nacionais” (1994, 

p. 66).  

                                                 
32 Foz do Iguaçu possui desde 1994 uma Universidade Estadual, a UNIOSTE – Universidade do 
Oeste do Paraná, que com sede em Cascavel, possui campus nas cidades de Marechal Candido 
Rondon, Toledo, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu. Nessa cidade, oferece 10 cursos superiores, 
a grande maioria voltados à licenciatura e ao turismo. Além dessa universidade, Foz do Iguaçu 
foi ganhando a partir da metade dos anos 1990 diversas faculdades particulares: Faculdade 
Dinâmica das Cataratas, Faculdade de Educação Física de Foz do Iguaçu, Instituto Superior de 
Educação Anglo-Americano e Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu.    



75 
 

 Os próximos capítulos procurarão analisar como o discurso da 

globalização das fronteiras interfere na cultura local e na escola, 

compreendendo-a, como o espaço privilegiado para a afirmação da ideia de 

integração e negociação cultural.   Para atingirmos nossos objetivos 

detalharemos projetos específicos que são desenvolvidos na cidade de Foz do 

Iguaçu: o Projeto Escolas Bilíngues de Fronteira e a Escola Libanesa Brasileira.  
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3  O PROGRAMA ESCOLAS BILÍNGUES DE FRONTEIRA: 

CRUZANDO TERRITÓRIOS.  RECONHECENDO CULTURAS? 

 
 

Esse capítulo aprofunda o PEBF- Programa Escolas Bilíngues de 

Fronteira, especificamente na fronteira estudada, já que ele acontece em 

outras regiões fronteiriças do Brasil33, procurando compreender seu 

funcionamento, seus benefícios e limites. Investiga como o PEBF  ocorre nas 

duas escolas que estão envolvidas: Escola Municipal Adele Zanotto Scalco, 

localizada na cidade de Foz do Iguaçu e Escuela 164, em Puerto Iguazú, na 

Argentina. Trazendo para a interlocução os atores diretamente envolvidos 

nesse projeto, privilegiando a equipe docente e os gestores tais como 

coordenadores34, professores, e assessores técnicos na expectativa de 

entender como ocorrem as “trocas”, as negociações e quais são as dificuldades 

encontradas pelas escolas investigadas.   

As aulas do  PEBF - Programa Escolas Bilíngues de Fronteira em Foz 

do Iguaçu foram iniciadas no segundo semestre de 2006  e encerradas no 

término de 2009 devido a questões políticas locais que serão debatidas ainda 

nesse capítulo. Entretanto, o Projeto foi retomado no início de 2011, e as 

turmas envolvidas foram aumentando paulatinamente ao longo dos anos e 

                                                 
33Além de Foz do Iguaçu (PR) e Puerto Iguazú (Misiones), o PEBF atende  Monte Caseros 
(Corrientes)/Barra do Quarai (RS), Paso de los Libres (Corrientes)/ Uruguaiana (RS),  La Cruz / 
Alvear (Corrientes)/ Itaqui (RS), Santo Tomé (Corrientes)/ São Borja (RS), San Javier 
(Misiones)/ Porto Xavier (RS),  Bernardo de Irigoyen (Misiones)/ Dionísio Cerqueira (SC) / 
Barracão/(PR). 
34 O projeto é coordenado pela Secretaria Municipal de Educação de Foz do Iguaçu e auxiliado 
pelo  IPOL – Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Lingüística, de 
Florianópolis, instituição que venceu a licitação realizada pelo Ministério da Educação do Brasil 
com o objetivo de acompanhar e auxiliar teoricamente os professores e os municípios 
envolvidos no projeto. O acompanhamento pedagógico do lado argentino é realizado 
diretamente por um grupo de profissionais do Ministério da educação daquele país. 
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quando interrompido, o PEBF atendia alunos das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries do 

Ensino Fundamental de 8 anos.     

Nossa investigação priorizou a análise sobre os dois primeiros anos do 

programa na fronteira, e o trabalho desenvolvido pelas professoras brasileiras 

na escola argentina. O critério foi devido a ser esse o período mais rico em 

documentação e registros pedagógicos tanto da Secretaria Municipal de 

Educação de Foz do Iguaçu quanto das professoras envolvidas. Lembramos 

que essa investigação foi construída justamente no momento em que as aulas 

do Projeto estavam suspensas, impedindo o acompanhamento in loco das 

atividades pedagógicas. Outra questão importante é que as professoras 

argentinas envolvidas inicialmente no programa foram transferidas de escola 

devido a remanejamento local,  enquanto que na instituição  brasileira a equipe 

pedagógica e gestora apresentaram poucas alterações nesse período. Além 

disso, acreditamos que o foco na prática das professoras brasileiras junto aos 

alunos argentinos adéqua-se  a tese da nossa investigação que é perceber 

como o discurso intercultural vai sendo construído politicamente para depois 

tornar-se um discurso do sujeito, ou seja, uma “apropriação” que nem sempre 

será autêntica.      

 

3.1  SOBRE O  PEBF – PROGRAMA ESCOLAS BILÍNGUES DE 

FRONTEIRA 

 

Segundo documento oficial, o PEBF- Programa Escolas Bilíngues de 

Fronteira nasceu da necessidade de estreitar laços de interculturalidade entre 

cidades vizinhas de países que fazem fronteira com o Brasil. Ou seja, o dialogo 

e a trocas culturais surgem como se fossem uma necessidade dos habitantes 



78 
 

dessas regiões. Entretanto, nossa tese vai de encontro a esse argumento já 

que acreditamos que o discurso e o imaginário intercultural presente no 

cotidiano de Foz do Iguaçu é uma construção politica e ideológica e não uma 

necessidade autêntica dos moradores da região.        

“Estreitar laços de interculturalidade entre cidades vizinhas” é 

reconhecer a existência de diferentes códigos culturais convivendo num 

mesmo território. É entender a cultura como prática dinâmica e móvel, onde o 

intercâmbio e o diálogo entre os grupos culturais trariam seu  mútuo 

enriquecimento. Assim, o  PEBF- Programa Escolas Bilíngues de Fronteira 

compreende a interculturalidade como prática social que reconhece a 

alteridade: 

 
Por interculturalidade podemos entender pelo menos dois tipos 
de fazeres diferentes: Entederemos por ‘interculturalidade’, em 
primeiro lugar, um conjunto de práticas sociais ligadas a ‘estar 
com o outro’, entendê-lo, trabalhar com ele, produzir sentido 
conjuntamente. Como em toda prática social, interculturalidade 
se vive na medida em que se produzem contatos qualificados 
com o outro, como por exemplo, nos planejamento conjuntos 
dos professores dos dois países, nos projetos de 
aprendizagem em que interagem alunos argentinos e 
brasileiros, cada grupo com sua maneira culturalmente 
diferente de olhar para os mesmos objetos de pesquisa, na 
participação em eventos próprios de cada país, como por 
exemplo, na ocasião em que pais e alunos de uma escola 
argentina participam de uma festa junina brasileira. Esta 
dimensão da interculturalidade é a dimensão das vivências, 
fundamental no campo dos conhecimentos atitudinais {...}  
Entendemos interculturalidade também como conhecimentos 
sobre o outro, sobre o outro país, sua formas históricas de 
constituição e de organização, conhecimentos estes que 
precisam estar presentes curricularmente nos projetos de 
aprendizagem planejados e executados nas escolas. São estes 
conhecimentos sobre o outro que possibilitarão, aos alunos, 
sentirem-se partícipes de histórias comuns, por exemplo, 
quando um estudante brasileiro consegue entender e apreciar 
o esforço sanmartiniano na guerra de independência da 
Argentina e a sua dimensão latino-americana. Nesta dimensão 
da interculturalidade incorporar-se-ão a história, a geografia, as 
dimensões literárias, artísticas, religiosas, etc. do outro país 
nos projetos de aprendizagem realizados conjuntamente de 
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forma bilíngue. Esta é a dimensão informacional da 
interculturalidade (MECT e MEC, 2006, p. 15). 
 

 
Incentivar “contatos qualificados com o outro” e trabalhar em parceria 

valorizando a “maneira culturalmente diferente de olhar para os mesmos 

objetos de pesquisa” são ações nobres, mas só reais e significativas quando 

mobilizam de forma autêntica todos os envolvidos.  Lembramos que Taylor 

(2011) entende a autenticidade como a propriedade dos sujeitos de serem 

dotados de sentimento moral, de um sentimento intuitivo que lhes permite 

interpretar e decidir-se pelo bem ou pelo mal, ou seja, escolher suas ações e 

responsabilizar-se por elas. Agir de forma autêntica é atuar no espaço público 

ciente de suas escolhas e sendo fiel a si mesmo.   Portanto, as trocas culturais 

e os contatos qualificados com o outro só serão ações significativas se partirem 

de uma necessidade real de  diálogo e reconhecimento do outro.  

Independente do PEBF- Programa Escolas Bilíngues de Fronteira  

refletir ou não os anseios dos sujeitos que serão afetados por ele, uma 

afirmação é certa, ele surge do interesse dos países fronteiriços, 

principalmente do Estado brasileiro em ampliar sua influência política e 

econômica na região. O Programa Escolas Bilíngues de Fronteira  é resultado 

de acordos firmados pelos Ministérios da Argentina e do Brasil desde a criação 

do Mercosul e tem como marco o Tratado de Assunção, firmado em 26 de 

março de 1991 que em seu artigo 23 declara o português e o espanhol como 

idiomas oficiais do Mercado Comum do Sul.  

A  primeira reunião técnica bilateral das equipes dos Ministérios de 

Educação da Argentina e do Brasil a respeito do PEBF só ocorreu no ano de 

2004, em Buenos Aires, onde foi criado um grupo de trabalho com a tarefa de 

diagnosticar e criar ações efetivas para a implementação do projeto. Ainda no 
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segundo semestre de 2004, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da 

Educação do Brasil, por meio do Departamento de Políticas de Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental, iniciou entendimentos, junto aos sistemas 

estaduais e municipais de ensino da região sul do Brasil, buscando a adesão 

de escolas localizadas na região de fronteira.  

Iniciado em 2005,  o Programa Escolas Bilíngues de Fronteira envolveu 

duas escolas argentinas, uma em Bernardo de Irigoyen, Misiones, e a outra em 

Paso de los Libres, Corrientes, e duas escolas brasileiras, uma em Dionísio 

Cerqueira, em Santa Catarina, e outra em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Em 

2006 o programa foi ampliado para as localidades de Puerto Iguazú, Misiones, 

e Santo Tomé e La Cruz, Corrientes pela Argentina e para as localidades de 

Foz do Iguaçu, Paraná e para São Borja e Itaqui, no Rio Grande do Sul. 

Definiu-se como lugar privilegiado para o desenvolvimento do programa 

o sistema de cidades-gêmeas internacionais, isto é, aquelas cidades que 

contam com uma parceira no outro país, propiciando as condições ideais para 

o intercâmbio e a cooperação interfronteiriça. Na fronteira argentino-brasileira 

há sete pares de cidades-gêmeas, algumas das quais envolvendo três núcleos 

municipais, como é o caso de Bernardo de Irigoyen (Misiones), Dionísio 

Cerqueira (SC)  e Barracão (PR). 

Nos planos de ação do Setor Educacional do Mercosul – SEM foi 

apontado a necessidade de difundir o aprendizado do português e do espanhol 

por meio dos sistemas educacionais formais e não formais, considerando como 

áreas prioritárias o fortalecimento da identidade regional, que segundo o 

documento, levaria ao conhecimento mútuo, a uma cultura de integração e à 

promoção de políticas regionais de formação de recursos humanos visando à 
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melhoria da qualidade da educação. Portanto, a educação é vista como espaço 

cultural  para o fortalecimento de uma consciência favorável à integração,  

valorização da diversidade e reconhecimento da importância dos códigos 

culturais e lingüísticos.  

 A língua é a  condutora do processo de interculturalidade   delineado no 

PEBF- Programa Escolas Bilíngues de Fronteira . Por isso, diagnósticos foram 

realizados  na tentativa de mapear as dificuldades a serem enfrentadas e as 

potencialidades que poderiam ser aproveitadas. É interessante perceber que 

essas investigações apontaram que do lado argentino a presença do português 

é relativamente constante, fazendo parte do repertório receptivo, e em menor 

escala, produtivo de uma parte significativa das crianças das escolas de 

fronteira e de suas famílias. Entretanto o inverso não é verdadeiro,  os dados 

sobre o lado brasileiro não  indicam a presença generalizada de crianças e 

familiares falantes de espanhol ou mesmo familiarizados com a compreensão 

daquela língua.  

 
 
Na fronteira entre Argentina e Brasil, entretanto, os dados 
indicam que o português tem uma presença determinante, 
resultado da assimetria de prestígio a favor desta língua, 
caracterizando assim uma micro-situação sociolingüística 
oposta à relação entre as duas línguas em nível internacional. 
Esta situação de prestígio do português está associada à 
presença maciça da mídia televisiva, bem como à oferta de 
serviços nas cidades brasileiras de fronteira, utilizados também 
por cidadãos argentinos. O freqüente fluxo turístico em direção 
ao Brasil, causado pelas assimetrias cambiais da última 
década, contribuíram para um maior conhecimento do 
português na Argentina e  para um menor conhecimento do 
espanhol no Brasil (IPOL – Diagnóstico Sociolingüístico de 
Uruguaiana e Dionísio Cerqueira in MECT e MEC, 2006 ). 
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O diagnóstico realizado pelo IPOL- Instituto de Investigação e 

Desenvolvimento em Política Lingüística,  apontou que as crianças brasileiras 

das escolas envolvidas são grandemente monolíngües em português, o que 

dificultou muito o trabalho das professoras argentinas no início do programa, 

porque muitos destes alunos não entendiam, muitas vezes, nem sequer os 

comandos mínimos necessários em sala de aula. Portanto, para o sucesso do 

programa verificou ser necessário um período de “sensibilização lingüística” 

para as crianças brasileiras perceberem o porquê do aprendizado do espanhol 

e desenvolverem uma atitude positiva frente a este aprendizado. Segundo o 

texto oficial do PEBF (2006) é neste período, coincidente com o primeiro ano 

de exposição à segunda língua, que a criança vai desenvolver o gosto e a 

vontade de aprender esta língua e vai perceber sua função social.  Assim, 

durante este primeiro momento foi fundamental o trabalho dos docentes para 

gerar nos alunos una atitude positiva, e para obtê-la os docentes tiveram antes, 

eles mesmos, que compreender a função social desta aprendizagem. 

 

3.2 O PEBF- PROGRAMA ESCOLAS BILÍNGUES DE FRONTEIRA EM  

FOZ DO IGUAÇU 

 

Em Foz do Iguaçu, os trabalhos foram iniciados em abril de 2006 num 

encontro com todos os envolvidos  na cidade de Puerto Iguazú. É importante 

mencionarmos que essa é uma pequena cidade com pouca ou nenhuma 

autonomia em termos de produção econômica e cultural dentro da Argentina, 

integrando a região menos desenvolvida daquele país, com parcos recursos 

federais e serviços públicos.  Segundo dados oficiais a cidade possui 31.515 

habitantes, sendo a quarta cidade em termos demográficos da província de 
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Misiones, um dos 21 estados da Argentina. Já a cidade de Foz do Iguaçu, no 

estado do Paraná, por ser uma região de tríplice fronteira e palco de diversos 

acordos bilaterais, recebe maior atenção da federação que a sua vizinha 

argentina.  A posição que cada cidade tem dentro do seu estado e país 

influenciará a maneira como os envolvidos no Programa Escolas Bilíngues de 

Fronteira percebem os habitantes do outro país, um olhar permeado não 

somente pela cultura, mas por relações de poder e de identidade. Esse 

argumento, como vimos anteriormente, também esteve presente nos próprios 

relatórios oficiais que apontam o desprestigio da língua espanhola em relação a 

portuguesa na fronteira investigada.  

As aulas tanto na Escola Adele Zanotto Scalco localizada no Jardim Boa 

Esperança, em Foz do Iguaçu, como na Escuela 164, na Villa Nueva, em 

Puerto Iguazú ,escolhidas para o projeto  por ambas ficarem próximas a região 

da Ponte Tancredo Neves, ligação entre os dois países, começaram em junho 

de 2006, logo após um período de planejamento conjunto e de orientações 

sobre o desenvolvimento do projeto de pesquisa comum.  

A Escuela 164, em Puerto Iguazú, e a Escola Adele Zanotto Scalco, em 

Foz do Iguaçu são compostas, na sua maioria, por uma comunidade carente. A 

escola brasileira possui melhor estrutura física, como ar condicionado dentro 

das salas, biblioteca, videoteca, centro de esportes, sala de computação, 

enquanto que a argentina não oferece essa estrutura. Nos relatórios da 

Secretaria de Educação de Foz do Iguaçu é apontado que os alunos da 

Escuela 164 têm menos contato com livros, mas possuem muita informação 

transmitida pelos meios de comunicação e bastante conhecimento do mundo 

que os cerca. Os documentos também destacam que os pais destes são mais 
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presentes, pois mostram preocupação com o quê os filhos fazem na escola, 

visitam o estabelecimento para explicar o motivo dos alunos terem faltado, e 

quando os filhos esquecem algum material em casa fazem questão de levá-los 

à escola.  

Na escola iguaçuense há um menor interesse dos pais pela rotina 

escolar dos seus filhos. Mesmo com o acesso fácil a livros, materiais 

pedagógicos diversificados, aulas de informática e biblioteca, as crianças da 

Adele Zanotto não apresentam diferenças relevantes em comparação aos 

alunos da escola argentina quanto ao conhecimento pedagógico, talvez porque 

só recebem esse estímulo no ambiente escolar. 

No relatório escrito pela Secretaria Municipal de Educação de Foz do 

Iguaçu sobre o primeiro encontro realizado com as equipes das escolas do 

Brasil e da Argentina em 04 de abril de 2006, foram detalhados alguns acordos 

e   encaminhamentos sobre o início do Programa Escolas Bilíngues de 

Fronteira, tais como:  

• O trabalho pedagógico de sensibilização lingüística seria realizado 

através da metodologia de  Projetos Pedagógicos Interculturais;   

• Ficou determinado que inicialmente o Projeto atenderia quatro turmas de 

cada escola, sendo duas do período da manhã e duas do período da 

tarde. No caso da Escola Municipal Adele Zanotto, as turmas escolhidas 

foram as primeiras séries do Ensino Fundamental de oito anos, já na 

Escuela 164 as turmas do primeiro ciclo;  

• As aulas bilíngües seriam ministradas no período do contra-turno. Ou 

seja, as crianças teriam aulas com as professores brasileiras ou 

argentinas no período contrário do ensino básico;   
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• Inicialmente, o cruzamento da fronteira pelos professores aconteceria 

somente às quartas-feiras, podendo ser ampliado posteriormente, em 

mais um dia; 

• As aulas seriam ministradas com a duração de duas horas e trinta 

minutos, no período matutino (8h30 às 11h) e de duas horas e trinta 

minutos no vespertino (13h30 às 16h); 

• O planejamento em comum seria feito quinzenalmente com as 

professoras envolvidas, alternando os turnos de encontro e as escolas; 

• Antes de iniciar o projeto, as professoras argentinas assistiriam às aulas 

das professores brasileiras e vice-versa para se adaptarem ao novo 

ambiente escolar; 

• As professoras deveriam fazer seus registros em cada aula, observando 

o que deu certo ou errado para auxiliar no relatório oficial e na 

documentação do projeto. 

 

No relatório é descrita uma das atividades propostas às equipes 

pedagógicas das escolas envolvidas  como estratégia de socialização e 

reflexão sobre o projeto a ser desenvolvido. Achamos importante trazer um 

trecho desse documento por ele sinalizar entraves que percebemos não só no 

início do programa, mas ao longo de todo o seu percurso. 

 

Foi realizada uma dinâmica agrupando os professores em 
cinco grupos para que estes refletissem sobre como poderiam 
trabalhar em conjunto, como pensar a língua neste lugar 
específico e como trabalhar os preconceitos lingüísticos. Ao 
final os grupos registraram e expuseram suas conclusões. 
Neste momento os argentinos voltaram a questionar a questão 
salarial, pois com o ingresso da escola no projeto a mesma 
passará a jornada integral (inicialmente com os professores 
que cruzarão a fronteira e gradativamente com os demais) com 
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uma redução salarial de 25%, pois de acordo com que 
esclareceu Rocio, a assessora argentina,  existe uma lei no 
país que diferencia os salários dos professores com dois turnos 
dos professores de escolas com jornada integral. Também 
comentou que as escolas argentinas que participarão do 
projeto receberão um adicional bilíngüe. Os docentes 
comentavam que este adicional não cobre as perdas que terão 
e questionaram a Rocio qual o motivo de ter sido escolhida a 
Escola 164 para o projeto, se já há em Porto Iguaçu, uma 
escola com jornada de tempo integral. As explicações dadas 
pela coordenadora do projeto acabaram não satisfazendo aos 
professores argentinos (RELATÓRIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU, 
04/04/2006). 

  

  

A desconfiança em relação ao Programa Escolas Bilíngues de Fronteira, 

as questões relativas a salários, a obrigatoriedade e a imposição do Programa 

às escolas envolvidas são questões que estarão sempre presentes nas 

discussões dos professores envolvidos na Escuela 164, quanto na Adele 

Zanotto, principalmente no período inicial e de adaptação do projeto. Esses 

entraves já estavam presentes na definição dos professores brasileiros que 

participariam do PEBF. Desde o principio houve na Escola Adele Zanotto 

Scalco a preocupação em buscar professoras com facilidade de adaptação, 

experiência profissional com a primeira série, e segundo a direção “com 

coragem de enfrentar desafios”. Contudo, a direção da escola teve dificuldades 

em convencer as professoras a participar do Programa, sendo necessário 

muito diálogo para convencê-las a inserir-se no projeto.    

  A direção e o grupo docente acabaram definindo que as professoras 

que cruzariam a fronteira seriam as que tivessem completado algum curso de 

Pós-Graduação e que em 2006 estivessem inseridas no Programa de 

Formação continuada de Professores das Séries Iniciais do Ensino 
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Fundamental –  Pró-Letramento35, já que essas já estariam recebendo 

assessoria pedagógica e participando  de formação especifica  para refletir 

sobre o bilingüismo, a interculturalidade e a segunda  língua como instrumento 

de socialização e letramento.   

É importante destacarmos também as primeiras impressões de ambas 

as equipes pedagógicas sobre as escolas que atuariam.  O relatório que 

detalha o primeiro encontro das professoras argentinas com a escola brasileira 

e vice-versa aponta percepções diferentes sobre as instituições e as práticas 

pedagógicas encontradas em cada território. Enquanto as professoras 

argentinas se surpreendiam com a estrutura  física e de recursos da escola 

brasileira, as professoras brasileiras se mostravam preocupadas em encontrar 

uma escola que não oferecia nenhum recurso pedagógico além do giz e da 

lousa. Se para as professoras argentinas, as crianças da escola brasileira eram 

ruidosas, desorganizadas e agitadas, para as docentes brasileiras as crianças 

argentinas eram apáticas, tristes e “muito pobres”.  Para as professoras 

argentinas, as aulas observadas na escola brasileira não priorizavam a 

concentração e a realização de tarefas, e para as professoras brasileiras, as 

aulas das docentes argentinas eram “tradicionais” e metódicas. Essas 

impressões revelam que além de lidarem com culturas e identidades diversas, 

as professoras também teriam que enfrentar culturas escolares    diferentes. 

Ou seja, não era somente a identidade cultural que seria colocada em 

                                                 
35 O Pró-Letramento é um programa de formação continuada de professores para a melhoria da 
qualidade de aprendizagem de leitura/escrita e matemática nos anos iniciais do ensino 
fundamental. É realizado pelo MEC, em parceria com universidades que integram a Rede 
Nacional de Formação Continuada e com adesão dos estados e municípios. Podem participar 
todos os professores que estão em exercício, nas séries iniciais do ensino fundamental das 
escolas públicas. 
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discussão durante o PEBF, mas a compreensão do próprio processo educativo 

e da identidade docente.   

Ao reconhecer o outro como diferente e as práticas deste como ações 

alheias as suas próprias experiências, faz com que as professoras brasileiras 

reflitam sobre a sua individualidade. A própria capacidade de um indivíduo de 

se pensar como tal e definir as qualificações desta individualidade é 

amplamente determinada por suas interações e experiências sociais.  A 

identidade do indivíduo vai se constituindo pelo contato com o outro e por meio 

de uma troca contínua que permite ao seu eu – o self – estruturar-se e definir-

se pela comparação e pela diferença, num processo de reconhecimento.   

A capacidade das professoras de se pensar como indivíduo é resultado 

das suas interações na sociedade. A percepção que elas possuem delas 

mesmas depende de estruturas cognitivas, afinidades comuns e outras 

qualificações inscritas num cenário que surge das interações com os membros 

de seu grupo de pertença e dos outros grupos sociais.  Acreditamos que essas 

configurações nortearão as ações das professoras brasileiras ao longo do 

programa, e marcarão suas atuações no espaço público, como veremos na 

análise dos projetos pedagógicos que desenvolveram  na escola argentina.  

 

3.3 O I SEMINÁRIO “ESCOLAS BILÍNGUES DE FRONTEIRA” E OS 

PROJETOS DE APRENDIZAGEM COMO COOPERAÇÃO 

INTERFRONTEIRIÇA 

 

Após o inicio efetivo do projeto, nos dias 31 de julho e 1 de agosto de 

2006 ocorreu em Foz do Iguaçu o I Seminário  Escolas Bilíngues de Fronteira. 

Evento que reuniu todos os profissionais das escolas participantes do projeto e 
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as coordenadorias regionais dos dois países. Lembramos que em Foz do 

Iguaçu, o projeto é coordenado pela Secretaria Municipal de Educação da 

cidade, que  até o término de 2009 foi auxiliada pelo  IPOL – Instituto de 

Investigação e Desenvolvimento em Política Lingüística. Situada em 

Florianópolis, esta instituição venceu a licitação realizada pelo Ministério da 

Educação do Brasil com o objetivo de acompanhar e auxiliar teoricamente 

todos os professores e os municípios envolvidos no projeto.  

A partir de 2011, o IPOL deixou de prestar esse auxilio, sendo 

substituído pelas universidades federais situadas próximas as cidades 

brasileiras envolvidas no PEBF. No caso de Foz do Iguaçu, a função coube  a  

UNILA- Universidade Federal da Integração Latino-Americana, instituição 

inaugurada na cidade iguaçuense no ano de 2010.  Entretanto, o  

acompanhamento pedagógico do lado argentino é realizado, desde o início do 

Programa, por um grupo de assessores ligados diretamente ao Ministério da 

Educação da Argentina. 

No I Seminário Escolas Bilíngues de Fronteira, em 2006, foram 

apresentados trabalhos e experiências educacionais interculturais já realizados 

em outros municípios envolvidos no programa.  No evento destacou-se a 

importância do trabalho em grupo intercultural e a relevância dos projetos 

pedagógicos a serem desenvolvidos em parceria pelas escolas.  Segundo 

relatório da assessora Clara Dorneles do IPOL – Instituto de Investigação e 

Desenvolvimento em Política Lingüística, realizado ao término do ano de 2006, 

que detalhava as primeiras observações sobre o Projeto Bilíngüe em Foz do 

Iguaçu, o  planejamento conjunto não estava garantindo o trabalho em 

parceria, uma vez que as decisões de encaminhamentos acordadas no 
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planejamento nem sempre estavam sendo concretizadas. Este primeiro 

relatório também apontava que ocorriam mudanças nos projetos pedagógicos 

construídos em conjunto pelas escolas sem o prévio conhecimento da escola 

parceira, reclamação constante da equipe brasileira em relação à argentina.   

O programa visa ao desenvolvimento de um modelo de ensino comum 

nas escolas de fronteira, garantindo, assim, que alunos e professores tenham a 

oportunidade de se educar e se comunicar nas duas línguas a partir do 

desenvolvimento de um programa intercultural. Portanto, o planejamento 

conjunto seria um momento fundamental para a construção desta parceria. 

Mas como podemos observar a negociação entre as professoras brasileiras e 

argentinas inicia-se tensa devido a acordos não cumpridos. Acreditamos que 

dois agravantes para essa situação seriam a questão do horário contra-turno, 

que desestimulava os alunos a permanecer ou a voltar à escola, 

conseqüentemente desestimulando as professoras, que ao encontrarem um 

quorum pequeno resolviam modificar drasticamente ou não cumprir as 

atividades anteriormente planejadas.  

Outro entrave seria o calendário institucional das escolas, que devido a 

questões legais e de prazos  não puderam ser negociados. Na fase inicial do 

programa as escolas participantes seguiam os calendários e as práticas 

curriculares dos seus respectivos sistemas de ensino, agregando os projetos 

interdisciplinares pensados pela equipes brasileira e argentina.  A proposta 

seria que em médio prazo se pudessem pensar tanto em um modelo comum 

compartilhado quando em um calendário único para as escolas que, assim, 

teriam mais facilidade de planejamento conjunto do que no momento. 
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Este modelo comum não é a justaposição de dois currículos 
nacionais nas escolas envolvidas, mas uma série de acordos e 
negociações que os sistemas escolares envolvidos (escolas, 
secretarias municipais e estaduais de educação, ministérios 
provinciais de educação, ministérios nacionais) realizam dentro 
de um quadro comum estabelecido num primeiro momento nas 
Reuniões Técnicas Bilaterais e mais recentemente pelos 
trabalhos da Comissão Curricular do Programa, que iniciou 
seus trabalhos em junho de 2006 (MECT e MEC, 2006, p. 19). 

 
 

Neste sentido, é preciso destacar que os projetos pedagógicos 

pensados pelas professoras inseridas no programa têm o objetivo de 

transformar os alunos em cidadãos ativos para converter a fronteira em um 

espaço democrático de cooperação. 

 

Um cidadão sensível à interculturalidade que, ao longo do seu 
percurso escolar, tenha experimentado diferentes situações de 
contato com a outra cultura, permitindo-lhe gerar critérios 
amplos e tolerantes perante a diversidade (MECT e MEC, 
2006, p. 15). 
 
 

  Aqui percebemos que houve um nó no programa, pois além da 

dificuldade em cumprir os acordos pré-estabelecidos entre as equipes, os 

projetos pedagógicos, em nossa opinião, eram muito ingênuos e pouco 

desafiadores. Antes de analisarmos algumas dessas práticas, acreditamos ser 

importante explicitar a ideia de projeto pedagógico que sustenta o PEBF. 

Segundo o documento oficial, os Projetos de Aprendizagem são instrumentos 

para a criação de uma cooperação interfronteiriça. 

 
Por cooperação interfronteiriça entende-se a possibilidade de 
superar a  idéia da fronteira nacional como uma barreira - 
“onde o país termina” - mas ao contrário, de entendê-la como a 
visualização de acesso a oportunidades sociais, pessoais, 
educacionais, culturais e econômicas nascidas da presença e 
na interação com o outro, superando preconceitos, rixas e 
disputas oriundas do período histórico anterior, o da afirmação 
do Estado Nacional como instância única de atribuição de 
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identidade, e que apresentava o outro como ameaça e como 
negação (MECT e MEC, 2006, p. 26). 
 

 
 
A ideia da fronteira como espaço de integração e a cooperação 

interfronteiriça serão as tônicas dos dois primeiros projetos pedagógicos 

desenvolvidos pelas professoras brasileiras na Escuela 164, em Puerto Iguazú:  

Conhecendo minha fronteira; proposto para as crianças da 1ª série da 

Argentina e As belezas naturais da fronteira, direcionado para a 2ª série. Para 

debruçarmo-nos com maior atenção sobre as propostas, trazemos os objetivos 

traçados pelas professoras: 

 
Projeto 1 – Conhecendo minha fronteira/ 1ª série36 
Problema:  De que forma o trabalho em sala de aula poderá 
aproximar a realidade dos dois países separados por um rio, 
que é fonte de riqueza e desenvolvimento para ambos? 
Objetivos gerais:  Contribuir para aproximar a integração e, 
aproximação das duas culturas, enquanto conhecimento 
científico; Contribuir para o entendimento das origens e da 
transformação da sociedade, tendo como pressupostos básicos 
as relações de organização e produção dos bens materiais, 
intelectuais, como fruto do processo dinâmico das condições 
que marcam as relações entre os homens e estes com a 
natureza. 
Conteúdos:    O espaço vivido e percebido; a leitura do eu e do 
outro; o grupo familiar e os da escola; diferenças sociais e 
culturais; o ambiente em que vivemos, as cataratas. 
Metodologia:  Oralidade, jogos lúdicos, contar e recontar 
histórias e visitas de reconhecimento (ARQUIVO da Escola 
Municipal Adele Zanotto Scalco, 2006). 
 

 
Projeto II – As belezas naturais da fronteira/ 2ª série37  
Problema : Como estimular os alunos a conhecer as belezas 
naturais da fronteira; Que conhecimentos são necessários ao 
educando para que ele reconheça as belezas naturais. 
Objetivo Geral: Levar o educando a conhecer e identificar as 
belezas naturais da fronteira; propor meios criativos para o 
reconhecimento das belezas naturais de nosso município. 
Conteúdos:  Cataratas do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu. 
Metodologia:  Ações lúdicas que promovam a conversação em 
língua portuguesa; atividades criativas a fim de integrar os 

                                                 
36 Projeto elaborado pelas professoras Glória Zulma Ovando Araújo e Maria Nelma da Rosa. 
37 Projeto elaborado pelas professoras Ivanir Bianchetto, Marli Trindade e Dolores de Souza. 
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alunos e levá-los a conhecer as belezas naturais da Fronteira; 
visita as Cataratas do Iguaçu (ARQUIVO da Escola Municipal 
Adele Zanotto Scalco, 2006). 
 

 
Em ambos os projetos o foco do estudo foi a geografia da fronteira e 

como as crianças se relacionam com ela, principalmente em relação às 

Cataratas do Iguaçu. Em nenhum momento apareceu um dos objetivos centrais 

da cooperação interfronteiriça delineada no programa, que seria a de entender 

a fronteira nacional não como barreira, mas acesso a novas oportunidades 

sociais e de interação com o outro. Inclusive em nenhum momento dos projetos 

foi pensada uma aproximação com as crianças da escola do país vizinho, e 

isso até hoje não ocorreu devido justamente às barreiras das fronteiras 

nacionais.  Questionadas sobre as razões do encontro entre as crianças dos 

dois países não terem acontecido, as professoras e direção da Escola Adele 

Zanotto, alegaram que esse encontro não foi concretizado devido aos entraves 

legais que as alfândegas dos países impõem, tal como a autorização judicial da 

entrada de menores.  Relatam também, que mesmo estando inseridas num 

projeto educacional binacional essas barreiras não foram flexionadas, e 

nenhum esforço público foi feito no sentido de resolver essa questão.    

A ingenuidade que apontamos nos projetos pedagógicos estende-se a 

avaliação que as próprias professoras fazem das suas ações, o que revela um 

posicionamento pouco reflexivo e crítico.   Ao pensar na dimensão cultural e 

ideológica dos conteúdos e projetos escolares, Giroux (1997) propõe uma nova 

visão de currículo, onde ele é visto como o estudo da ideologia. Essa maneira 

de perceber o currículo levanta  questões importantes, tais: 
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• Como tal conhecimento é transmitido em sala de aula? 

• Que tipos de relacionamentos sociais em sala de aula servem para 

espelhar e reproduzir os valores e normas incorporadas nas relações 

sociais aceitas de outros lugares sociais dominantes? 

• Quem tem acesso a formas legítimas de conhecimento? 

• Aos interesses de quem este conhecimento está a serviço? 

• Como métodos de avaliação predominantes servem para legitimar as 

formas de conhecimento existentes? 

Acreditamos que essas questões deveriam estar presentes tanto nos 

projetos pedagógicos desenvolvidos como na prática das professoras, 

principalmente porque os temas culturais e que envolvem a demarcação de 

fronteiras estão permeados de construções históricas e ideológicas.  Alheias a 

esses questionamentos, as professoras avaliam positivamente e de maneira 

ingênua as ações desenvolvidas em função do grande interesse demonstrado 

pelos alunos em conhecer as lendas, a fauna e a flora locais, e também da 

participação deles nas atividades propostas.  

Perguntadas sobre a questão de pesquisa que embasava os projetos, 

sobre o quê os alunos haviam tentado descobrir através das atividades, as 

professoras reconheceram que não encaminharam o trabalho no sentido de 

buscar respostas ou ações críticas dos alunos em relação aos temas 

apresentados. Afirmam que os  trabalhos foram voltados para o 

estabelecimento da relação do aluno com as belezas naturais e turísticas  

“devido a muitos deles não conhecerem belezas que o mundo todo já 

conhece”. 
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É importante mencionarmos que nos relatórios de assessoria 

pedagógica do IPOL,  aparecem diversos questionamentos sobre a forma 

como as professoras brasileiras estavam conduzindo os projetos. Desde a 

necessidade de participação dos alunos na definição dos assuntos a serem 

estudados quanto da fragilidade das ações pedagógicas das professoras.   

 

As professoras brasileiras disseram que os temas da 2º série já 
haviam sido definidos para todo o ano de 2007, em reunião 
prévia com as professoras argentinas. Para o terceiro bimestre, 
o tema seria criança e, para o quarto, o natal. Lembrei as 
professoras da importância de pensar os temas em função dos 
interesses dos alunos e sugeri que se voltasse a tratar das 
escolhas dos temas e da questão do interesse dos alunos no 
planejamento conjunto previsto para o próximo mês.  É 
importante que elas reflitam sobre a forma como estão 
conduzindo os projetos, e invés de levaram algo fechado,  
aproveitar as primeiras aulas do próximo ano letivo para 
identificar junto aos alunos seus interesses sobre o tema 
sugerido por elas. Poderiam, por exemplo, verificar o que os 
alunos sabem sobre as crianças do outro lado do rio... O que 
não sabem... o que gostariam de saber... A partir deste 
diagnóstico, o primeiro passo seria construir a problemática 
com as crianças. Somente depois as professoras pensariam 
em quais tarefas (envolvendo a turma da escola-espelho ou 
não) poderiam ser realizadas para responder a essas 
perguntas. O ideal seria que dialogássemos – professoras e 
assessoras – durante todo esse processo [...] Cabe ainda uma 
observação sobre os materiais que as professoras     nos 
mostraram na reunião. Tive a impressão de que elas têm se 
preocupado demais em levar materiais já confeccionados. 
Perguntei- lhes se não seria melhor desenvolver atividades em 
que os próprios alunos produzissem os materiais, mas a 
professoras não demonstraram muito entusiasmo com essa 
ideia, sugerindo que os alunos não teriam condições para isso.  
Penso que a assessoria deve estar atenta a este ponto nas 
observações das aulas e nas conversas de planejamento, para 
refletir com as professoras sobre formas de encaminhamento 
das tarefas que valorizem a participação dos  alunos, mesmo 
que tal participação não responda ás expectativas iniciais das 
professoras. Talvez o ponto seja mesmo discutir sobre essas 
expectativas (IPOL, Ata do acompanhamento pedagógico na 
Escola Municipal Adele Zanotto Scalco, 2007).  
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O PEBF tem por objetivo permitir, organizar, fomentar a interação entre 

os agentes educacionais e as comunidades educativas envolvidas, de tal 

maneira a propiciar o conhecimento do outro e a superação dos entraves ao 

contato e ao aprendizado.  Entretanto, a própria assessoria reconhece a 

dificuldade das equipes envolvidas em pensar conjuntamente e de maneira 

mais critica sobre os trabalhos desenvolvidos. Como já apontamos 

anteriormente, é de extrema importância pensar em ações conjuntas que 

integrem as crianças de ambas as escolas envolvidas. Como pensar em um 

diálogo cultural sem o conhecimento do outro, aquele que está do outro lado da 

fronteira? Assim, constatamos que outra fronteira a ser flexionada é a da 

própria escola. Surpresos, descobrimos que as únicas crianças e famílias 

envolvidas nesta discussão intercultural são as das turmas que participam do 

projeto. Ao visitarmos a escola Adele Zanotto, em Foz do Iguaçu, percebemos 

que não há nenhum registro coletivo que sinalize a participação desta no 

PEBF. A equipe diretiva afirma que as outras turmas participam apenas em 

momentos específicos, tais como feiras culturais ou datas festivas como o 

aniversário de emancipação da cidade.   

Conscientes dessa fragilidade, as professoras brasileiras afirmaram que 

ao longo do projeto pensaram em ações que  pudessem integrar toda a 

comunidade escolar, como registros fotográficos dos trabalhos realizados na 

Escuela 164, na Argentina e a criação de um  blog – Escolas bilíngues de 

fronteira (  http://escolasbilinguesdefronteira.blogspot.com).  Acreditamos que 

essas iniciativas, mesmo válidas, são insuficientes para o alcance real  dos 

objetivos traçados pelo programa, ainda mais por não serem contínuas. A 

ferramenta do blog, recurso que poderia ter sido bastante explorado teve vida 
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curta, funcionando de outubro de 2007 a julho de 2008. Ainda disponível na 

web traz registros fotográficos e comentários das professoras sobre os 

trabalhos realizados. Segundo as próprias professoras, o blog deixou de ser 

alimentado tanto devido a questões operacionais como perda da senha de 

acesso, falta de tempo para a atualização, quanto por acreditarem que ele não 

surtia efeito já que poucas pessoas acessavam ou postavam comentários. 

Questionadas se apresentaram o blog aos alunos da escola, as professoras 

comentaram que não houve tempo para isso devido à agenda escolar a ser 

cumprida. 

A falta de um posicionamento mais reflexivo e de equipe se mostra um 

grande empecilho para o alcance da proposta intercultural. E nos traz 

novamente o questionamento: até que ponto a escola envolvida no PEBF- 

Projeto Escolas Bilíngues de Fronteira em Foz do Iguaçu  realmente acredita 

ou deseja participar desta empreitada? A necessidade de um diálogo cultural 

com os habitantes dos países fronteiriços é uma necessidade autêntica dos 

moradores da cidade? Se a resposta for afirmativa, por que não percebemos 

uma mobilização que alcance esse objetivo?  

Acreditar ou desejar participar do PEBF- Programa Escolas Bilíngues de 

Fronteira é uma questão que extrapola o circuito da comunidade escolar da 

Escola Municipal Adele Zanotto e abrange a própria Prefeitura da cidade de 

Foz do Iguaçu. Lembramos que o PEBF na cidade funcionou sem interrupção 

desde o segundo semestre de 2006 ao final de 2009, sendo paralisado em 

2010 devido a uma decisão governamental local. A prefeitura decidiu 

suspender o convênio que vinha mantendo com o Ministério da Educação 

(MEC) desde 2005 quando iniciaram as discussões binacionais sobre o projeto.    
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Oficialmente, a  Secretaria Municipal de Educação de Foz do Iguaçu 

alegou a necessidade de rever certos combinados como também ser 

necessário um período de avaliação das ações já empreendidas. Porém, as 

professoras afirmaram que não houve nenhuma discussão entre a equipe 

envolvida no programa e a Secretaria de Educação sobre essa questão: “Não 

tivemos explicação. Simplesmente a diretora foi chamada para uma reunião 

com a secretária de Educação e informada que a prefeitura não daria mais 

continuidade ao projeto”, relata Ivanir Bianchetto, professora inserida no PEBF. 

Em conversas informais na escola investigada, muitas pessoas 

apontaram que a paralisão do programa em Foz do Iguaçu  ocorreu devido ao 

Prefeito  Paulo Mac Donald Ghisi nunca ter acreditado no Programa Escolas 

Bilíngues de Fronteira.  Para elas, o projeto foi “empurrado garganta a baixo” 

pelo Governo Federal, não havendo possibilidade de recusa pela Prefeitura. As 

docentes afirmam que ao longo do projeto nunca houve uma vista oficial do 

Prefeito ou uma menção do Programa em qualquer evento oficial. “O projeto 

acontece há tanto tempo e ninguém de fora dele sabe que existe”, afirmou a 

professora    Ivanir Bianchetto. 

A falta de incentivo do Prefeito Municipal acarretava em dificuldades 

operacionais   para a manutenção do projeto, tais como o agendamento do 

transporte que levaria as professoras a cruzar a fronteira, o chamado cruzes, e 

o apoio para fazer com que as crianças da escola brasileira e argentina 

pudessem freqüentar o território vizinho. A equipe da escola Adele Zanotto  

acredita que a resistência do Prefeito Paulo Mac  Donald Ghisi em reconhecer 

o PEBF como importante e necessário para essa região de fronteira acabou 

dificultando o trabalho da própria Secretaria Municipal de Educação, que 



99 
 

segundo as professoras, sempre se mostrou entusiasmada e apoiadora da 

iniciativa.      

Se a  atuação da Secretaria Municipal de Educação de Foz do Iguaçu é 

vista de forma positiva pela equipe da Escola Adele Zanotto, o mesmo não 

ocorre com a assessoria do  IPOL -  Instituto de Investigação e 

Desenvolvimento em Política Lingüística.  Para a equipe, o IPOL tinha um 

discurso muito teórico e desvinculado da prática pedagógica, preocupando-se 

exageradamente com questões conceituais e filosóficas.   Entretanto, não é 

esta a análise que fazemos da assessoria do IPOL durante os quatro anos que 

ficaram a frente da formação e do acompanhamento das professoras 

envolvidos no Programa Escolas Bilíngües de Fronteira.  

Percebemos na leitura dos relatórios, em algumas trocas de e-mails 

impressos e anexados à documentação da Secretaria Municipal de Educação 

de Foz do Iguaçu e na fala das profissionais da própria secretaria, que o IPOL 

esteve sempre presente durante todo o período da parceria, além de incentivar 

e propor ações efetivas para o êxito do projeto. Acreditamos que o 

descontentamento da equipe pedagógica com a assessoria do IPOL é devido 

aos questionamentos e as provocações conceituais que o órgão incitava nas 

profissionais envolvidas, exigindo que repensassem a dimensão técnica e 

política das suas práticas pedagógicas.  

É interessante percebermos como uma  mesma  questão foi percebida e 

tratada de maneiras diferentes pela equipe pedagógica da Escola Adele 

Zanotto Scalco e pela assessoria do IPOL. Ações que traduzem a percepção e 

a condução de ambas às equipes na resolução dos problemas e conflitos 

surgidos ao longo do projeto. Em uma entrevista realizada em conjunto com 
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duas professoras brasileiras atuantes no PEBF, ambas relataram que a 

assessoria do IPOL era resistente as idéias e as sugestões vindas da equipe 

docente. Para exemplificar essa situação, lembraram que durante uma das 

reuniões com o IPOL, sugeriram realizar na Escuela 164 um projeto de 

conscientização sobre a higiene pessoal e de limpeza do local de trabalho. 

Para elas, as crianças argentinas não eram muito asseadas, além de não 

apresentarem hábitos saudáveis de higiene, tais como limpar as unhas, e  lavar 

as mãos antes das refeições.    Entretanto, afirmam que foram repreendidas 

pela assessoria, que segundo elas, encarou a sugestão como uma ação de 

preconceito em relação às crianças argentinas.  Na entrevista, ratificam que se 

tivessem algum tipo de preconceito nem teriam aceitado participar do 

programa, e que apenas sugeriram o tema devido a percepção de que “a 

escola argentina não era igual a brasileira”. Ainda exemplificando a questão, 

comentam que demoraram em aceitar qualquer tipo de alimento na escola 

argentina, porque além de não acharem atraente o que era oferecido, tinham 

dúvidas sobre a higiene e conservação destes  alimentos.  

Como vemos, sem darem conta dos seus discursos, as professoras 

deixam claro que as diferenças encontradas na Escuela 164  foram 

desestruturantes  porque não reproduziam a realidade que estavam habituada. 

Ao comentar que se tivessem algum tipo de preconceito não teriam aceitado 

participar do PEBF revela que há sim uma resistência ao projeto.  Acreditamos 

que para o êxito do Programa Escolas Bilíngues de Fronteira, é necessário que 

os profissionais envolvidos tenham consciência das suas ações e 

posicionamentos morais,  sendo construtores de um pensamento crítico e 

reflexivo: 



101 
 

O que é o “pensamento crítico?” Autenticamente o pensamento 
crítico se movimenta numa direção emancipatória com um  
senso onipresente de autoconsciência. Mover-se numa direção 
emancipatória implica uma preocupação com o 
desenvolvimento de uma mente liberada, uma consciência 
crítica e uma sociedade livre. Os professores como pensadores 
críticos estão conscientes de que a construção de sua própria 
consciência e que as formas que as forças sociais e 
institucionais funcionam minam sua autonomia como 
profissionais. Auto-imagens, dogmas herdados e crenças 
absolutas são questionadas, os professores começam a ver-se 
em relação ao mundo ao seu redor, a perceber a escola como 
uma peça de um mosaico maior. Os professores começam a 
ver uma inseparável relação entre pensar e agir porque a 
fronteira entre o sentimento e a lógica começa a se apagar do 
mapa cognitivo  (KINCHELOE, 1997, p. 36). 

 

 Ao analisarmos as atas de assessoria do IPOL, percebemos que o tema 

da higiene dos alunos argentinos, preocupação constante das professoras 

brasileiras, é sinalizado através de uma postura mais reflexiva. A assessora 

Clara Dorneles registra a tentativa de fazer com que as professoras brasileiras 

percebessem os seus discursos a partir de um posicionamento mais amplo e 

crítico tal como aponta Kincheloe (1997). Ou seja, a percepção que as 

professoras tiveram da atuação do IPOL, que segundo elas agiu de forma 

impositiva e não democrática, é uma construção de discurso, que na nossa 

análise  não encontra respaldo na ação do instituto.      

 
 

Sobre a higiene dos alunos -  orientei as professoras a não 
darem a este aspecto importância em demasia, de forma que 
desfocasse o objetivo real do trabalho, que era o 
desenvolvimento de projetos de aprendizagem conjuntos-
bilíngues. As professoras demonstraram ainda algum interesse 
em abordar a questão da higiene mais explicitamente no 
projeto. Contei-lhes que esse tipo de atitude tem se repetido 
nas outras fronteiras e que essa preocupação das docentes 
brasileiras foi já abordada em algumas reuniões de assessoria. 
Disse-lhes que havia se acordado que o trabalho com a higiene 
na escola argentina deveria ser encaminhado da mesma forma 
que acontece com as crianças na escola brasileira, isto é, com 
orientações das  professoras durante o cotidiano e o convívio 
com as crianças nos diferentes momentos e atividades, mas 
sem tornar-se foco principal do trabalho (IPOL, Ata do 
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acompanhamento pedagógico na Escola Municipal Adele 
Zanotto Scalco, 2007). 
 
 

Reiteramos o argumento de que o descontentamento das professoras 

brasileiras participantes do PEBF na cidade de Foz do Iguaçu em relação a 

assessoria do  IPOL -  Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política 

Linguística é  devido aos questionamentos que o instituto faz sobre suas ações 

como docentes. Acreditamos que ao negar ou minimizar a atuação do IPOL, as 

professoras revelam uma resistência ao processo reflexivo, deixando de 

confrontar-se com a dimensão pedagógica e política que essa ação exige. 

Retomando   Kincheloe (1997), os professores devem ter clareza tanto das 

suas ações quanto das razões que fazem agir de determinada maneira. 

“Quando aprendemos por que vemos o que vemos, nós estamos pensando 

sobre o pensar” (p. 192). Assim, ao analisarmos as forças que moldam nossa 

consciência a colocamos num contexto significativo que revela que todo olhar é 

seletivo e “filtrado pelas formas como o poder tem construído nossa 

subjetividade” (Kincheloe, 2007, p. 193).  

Para finalizarmos este capítulo, é importante registrarmos que durante o 

ano de 2008, o Programa Escolas Bilíngues de Fronteira  deixou de ser 

realizado no contra-turno. Os cruzes  começaram a ocorrer no horário regular, 

possibilitando que todos os alunos das turmas envolvidas pudessem participar 

das aulas bilíngües. Além disso, as turmas da 1ª série que iniciaram o projeto 

continuaram integradas ao programa até o ano de 2009 quando completaram o 

primeiro ciclo do ensino fundamental. Entretanto, como já apontamos 

anteriormente, o programa foi interrompido e apenas retomado no início do ano 

de 2011.      
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4  A ESCOLA LIBANESA BRASILEIRA COMO TERRITÓRIO 

DA  AFIRMAÇÃO ÉTNICA 

 
 

 No capítulo anterior analisamos como o Programa Escolas Bilíngües de 

Fronteira foi implantado na cidade de Foz do Iguaçu a partir de 2006, 

priorizando a análise sobre os dois primeiros anos de seu funcionamento.  

Neste momento, apresentaremos outra proposta “intercultural”  presente na 

cidade, a  Escola Libanesa Brasileira.   

Fundada na cidade de Foz do Iguaçu em 21 de setembro de 2001 pela 

comunidade de origem árabe que vive na Tríplice Fronteira, a Escola Libanesa 

Brasileira  preza os valores do Islã e da cultura tradicional libanesa.  Fazendo 

da preservação da tradição e do reconhecimento da identidade étnica marcas 

de sua atuação no espaço público de Foz do Iguaçu. 

 

4.1  “PARA INÍCIO DE CONVERSA”: O LÍBANO 

 

Discorrer sobre a história do Líbano é tratar das famílias que durante 

décadas defenderam seus territórios, sua religião e seus valores, ou seja, a 

afirmação de sua identidade. Taylor (2011) afirma que definimos quem somos 

a partir do diálogo e muitas vezes pelo conflito com as outras identidades que 

nos rodeia, argumento que no Líbano, como em todo o Oriente Médio é 

bastante visível se atentarmos para o passado ou para a história recente desta 

região.  
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Se atualmente vemos a família como o pilar de sustentação da 

comunidade árabe38 em Foz do Iguaçu, isso é resultado do processo histórico 

que formou a paisagem social e política do Oriente Médio. Marcado pelo Monte 

Líbano, conjunto de montanhas a leste de Beirute, o Líbano até o século XIX 

era conhecida como Síria, e fazia parte do Império Otomano39. Dividida em 

quatro províncias: Damasco, Alepo, Trípoli e Saida, e administradas por 

famílias que pagavam tributos aos otomanos. O Líbano irá caracterizar-se pela 

diversidade dos grupos religiosos drusos (islâmicos) e maronitas (cristãos), 

tendo como característica social o caráter hierárquico e a estrutura de clãs.   

Durante o século XIX, como aponta Gattaz (2005), disputas envolvendo 

as diversas famílias nobres drusas e maronitas, além dos conflitos entre 

camponeses e lordes das montanhas marcarão o cenário político da região e 

sustentarão um dos fatos mais marcantes da história do Líbano, a Guerra Civil 

de 1860.  

 
Nesse combate, os drusos, sob a liderança de Said Jumblat, 
provocaram grandes perdas entre seus oponentes e 
assumiram o controle sobre os camponeses maronitas – 
estima-se que em quatro semanas 11.000 cristãos tenham sido 
mortos pelos drusos; outros 4.000 morreram de desnutrição e 
100.000 tornaram-se refugiados. Os reflexos deste conflito 
chegaram até Damasco, onde um massacre deixou cerca de 
3.000 cristãos mortos e provocou o êxodo de milhares para a 
costa (GATTAZ, 2005, p. 17). 

 

                                                 
38 A pesquisa concentra-se na população libanesa na cidade de Foz do Iguaçu, entretanto,  
também há  na região, em menor  número,  sírios, palestinos, egípcios  e iraquianos.  Na 
imprensa local, como nos dados da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu adota-se 
“comunidade árabe”, para referirem-se a todos esses grupos, ideia que preservaremos nesta 
investigação. É importante mencionarmos que essa população é predominantemente de tradição 
muçulmana.        
39 O Império Otomano deu-se início no século XI, quando tribos turcas nômades se fixaram na 
Anatólia, região que hoje é parte da Turquia, proclamada como República em 1923. Tais tribos 
ajudaram a difundir a religião muçulmana em terras que até então estavam sob o domínio do 
Império Bizantino.  No seu auge compreendia, além da Anatólia, o Médio Oriente, parte do 
norte da África e do sudeste europeu. Como Estado o Império Otomano existiu entre 1299 e 
1922. 
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 A guerra civil instalada no Líbano provocou a intervenção do Império 

Otomano e do exército francês e a assinatura do primeiro texto oficial que 

reconheceu a autonomia do Líbano em relação aos otomanos, ao mesmo 

tempo em que deu direito as potências signatárias, França, Inglaterra, Áustria, 

Prússia e Rússia em intervir politicamente no Líbano. O documento afirmava 

que caberia ao sultão otomano a indicação do mutasarrif, governador local, 

porém o escolhido deveria receber a aprovação dos governos europeus. 

 Durante o inicio do século XX, o Líbano continuará sob interferência 

externa, mas aos poucos e devido às perdas políticas sucessivas, que mais 

tarde provocariam a sua desintegração, o Império Otomano vai perdendo 

espaço para a França.  Entre 1920 e 1943, o Estado libanês permanecerá sob 

o mandato francês que promulgará a primeira constituição da República do 

Líbano. A interferência francesa irá reestruturar a política local, priorizando a 

população maronita e a ascensão de uma elite predominantemente francófila. 

 O Líbano se tornará independente em 1943, sendo o “Pacto Nacional”, o 

símbolo desse novo período.  O documento acordado pelas elites muçulmanas 

sediadas em Beirute e as maronitas do Monte Líbano reconheceu a 

importância de um Líbano soberano e a disposição das comunidades cristãs, 

até então privilegiadas pela França, em dividir conjuntamente o poder político 

entre as comunidades de acordo com a sua proporção numérica.  O Líbano 

independente forma-se a partir da idéia da diferença religiosa e da 

proporcionalidade étnica.  Se durantes alguns anos, o Líbano até presencia 

certa estabilidade política, a mesma é rompida a partir da década de 1960, 

quando a política libanesa se vê envolvida pelo conflito entre palestinos e 

israelenses. 
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A expulsão da Organização pela Libertação da Palestina (OLP) 
da Jordânia levou esta organização a estabelecer-se no 
Líbano, onde grandes contingentes de refugiados palestinos já 
se encontravam. 
Com a presença da OLP e de centenas de milhares de 
refugiados palestinos no Líbano, o instável equilíbrio 
estabelecido com o Pacto Nacional começou a ficar mais difícil, 
e em 1973, já ficava claro que intensos conflitos viriam pela 
frente. Nesta época, os muçulmanos já perfaziam praticamente 
dois terços da população libanesa – sendo a comunidade xiita 
a responsável pelo maior crescimento –, porém continuavam 
sub-representados no poder, exacerbando o conflito entre os 
nacionalismos árabe-muçulmano e cristão-libanês. Dois anos 
depois, começava a guerra que destruiria a “Suíça do Oriente 
Médio” (GATTAZ, 2005, p. 47). 
 

 
 Até a década de 1960, como aponta Gattaz na citação acima, Beirute 

era conhecida como a “Suiça do Oriente Médio” devido tanto ao seu sistema 

financeiro estável, como pela diversidade cultural e tolerância religiosa.  

Entretanto, os conflitos internos são novamente maximizados a partir do 

envolvimento do Líbano na cisão entre Palestina e Israel, ocasionando um dos 

momentos mais dramáticos da recente história libanesa, a Guerra do Líbano 

(1975-1991). Ao vincular o preenchimento dos cargos públicos à origem 

religiosa dos indivíduos, a constituição do Líbano Independente define a 

relação de seis cristãos para cinco muçulmanos no parlamento. Deixando de 

prever as modificações futuras dessa população. Com o tempo, entretanto, 

tornou-se maior a diferença entre a minoria cristã e a maioria muçulmana – 

esta política e economicamente desfavorecida.   

Observando esse contexto histórico, poderíamos afirmar que no Líbano 

houve uma guerra religiosa entre a população muçulmana e a cristã. Já que 

devido aos constantes conflitos, as cidades e os bairros, que anteriormente 

integravam cristãos e muçulmanos começam a se transformar em zonas 

segregadas. Movimentos populacionais entre as regiões; fronteiras internas; 
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defesa religiosa e de identidade vão transformando e “guetizando” o Líbano. 

Entretanto, para Gattaz (2005), isso não configura uma guerra religiosa, já que 

para o autor o que estava em disputa era a preservação ou a revisão do 

sistema político libanês tradicional.   

 
A afirmação de que a guerra foi travada entre cristãos e 
muçulmanos pode levar à incorreta suposição de que se tratou 
de uma guerra religiosa, em que o que estava em jogo era a 
defesa de determinada prática religiosa contra outra, 
obscurecendo-se o fato de que nenhum dos campos foi 
constituído verdadeiramente sobre bases comunais ou 
religiosas. Ao contrário, deve-se notar que estes campos têm 
objetivos claramente políticos e nunca a defesa da religião 
esteve em jogo; o campo formado majoritariamente por cristãos 
– a coalizão do status quo – buscava preservar o sistema 
político libanês tradicional, enquanto o campo principalmente 
muçulmano buscava transformar ou derrubar aquele sistema 
através de uma coalizão revisionista. Uma vez que cada um 
destes grupos teve profundas contradições internas e 
interesses cambiantes com o correr do tempo, é impossível 
falar em “lado muçulmano” e “lado cristão”, sendo na verdade 
esta Guerra um conflito multifacetado, de que muitos agentes 
participaram ao longo de quase duas décadas. 
(GATTAZ, 2005, p. 49) 

 
 

Além de desestruturar o país, a Guerra do Líbano torna-se um marco do 

movimento migratório dos libaneses rumo ao exterior.  O movimento iniciou-se 

com os conflitos comunais de 1850-60, ganhando intensidade a partir dos anos 

1880 até atingir seu pico nos anos 1910, para então recuar e manter-se num 

volume constante e significativo até o início da Segunda Guerra Mundial.  O 

movimento migratório será intensificado a partir de 1975 quando a Guerra Civil 

é instalada no Líbano, provocando uma nova onda de libaneses rumo ao 

exterior, incluindo o Brasil.  
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4.2  A IMIGRAÇÃO PARA O BRASIL: O CASO DE FOZ DO IG UAÇU 

 
No Brasil, o movimento de imigração iniciou-se pouco a pouco nos anos 

1880, tomou fôlego em 1895, crescendo continuamente de 1903 a 1913. Neste 

ano, segundo Truzzi (1992) houve a entrada de 11.101 imigrantes sírio-

libaneses pelo Porto de Santos. Nos anos 1920, a taxa manteve-se na média 

de 5.000 entradas por ano, diminuindo ao longo dos anos 1930 com a 

implantação de medidas restritivas por parte do governo central. De 1908 a 

1941, os sírio-libaneses representaram a sexta nacionalidade com o maior 

número de entradas em São Paulo 

A imigração árabe para o Brasil, especialmente de sírios e libaneses, é 

considerada espontânea pelo fato de não haver agenciamento de empresas 

envolvidas  no processo desde o seu início mais significativo no final do século 

XIX. A maior parte dos imigrantes que vieram tinham o objetivo de acúmulo de 

capital rápido seguido de retorno ao seu país de origem.  Por isso, em principio, 

afirma Arruda (2007) não era comum encontrar famílias se estabelecendo no 

Brasil e sim indivíduos do sexo masculino. Prática que vai sendo alterada ao 

longo do tempo, já que fixados em território brasileiro e com ascensão 

econômica através do comércio, esses primeiros homens começam a trazer 

suas famílias para o Brasil. 

 A imigração libanesa no país estará presente em diversas localidades, 

entretanto, nessa investigação nos concentraremos na chegada dos libaneses 

à Foz do Iguaçu, cidade que agrega a segunda maior colônia árabe brasileira, 

sendo São Paulo a cidade que ocupa a primeira posição.   É na década de 

1950 que se intensifica o desenvolvimento da colônia árabe em Foz do Iguaçu. 

“Chegaram com suas malas, expondo mercadorias nas varandas das casas da 
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cidade. Essas malas seriam o prenúncio de grandes lojas que viriam mais tarde 

e que durante décadas comandaram o comércio local” (Lima, 2001, p. 64). 

Entretanto, não era somente na cidade iguaçuense que os estabelecimentos de 

libaneses eram vinculados ao setor têxtil, já que Gattaz (2005) afirma que há 

uma tendência da escolha desse setor em outras comunidades libanesas 

espalhadas pelo Brasil.  

O motivo de tantos imigrantes libaneses escolherem Foz do Iguaçu 

como destino foi a possibilidade que viam nas relações comerciais entre a 

cidade e seus vizinhos internacionais, principalmente o Paraguai. Esse fator 

será determinante para que os primeiros imigrantes libaneses a se 

estabelecerem na cidade fixarem moradia no Jardim Jupira e Vila Portes, 

bairros próximos a Ponte da Amizade, centro exportador de produtos 

brasileiros.  A maior parte destes imigrantes atuava, e ainda atua, no 

comércio da fronteira entre o Brasil e o Paraguai, área que constantemente é 

alvo de denúncias de irregularidades e tráfico de entorpecentes.  Porém, 

paralelamente a idéia de marginalidade, que muitas vezes é associada a 

Tríplice Fronteira, há um esforço do poder público em outra direção: a do 

diálogo econômico e cultural com os países vizinhos e do relacionamento 

harmônico com os imigrantes de outras localidades, o que faz com que a 

presença libanesa na região sustente esse argumento.  

 

Os primeiros libaneses chegaram no lado brasileiro e somente 
anos mais tarde estabeleceram seus comércios com o 
Paraguai. Não existem dados oficiais ou uma certeza a respeito 
da data de chegada dos primeiros imigrantes dessa origem na 
cidade. Porém, especula-se e a literatura reconhece a vinda 
dos primeiros mascates por volta da década de 1940 e 1950 
vendendo produtos aos militares que habitavam a região. A 
quantidade maior veio, de fato, após acordos firmados entre os 
governos para a construção da Ponte da Amizade. Estavam 
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interessados em vender produtos brasileiros no Paraguai, no 
início dos anos 1960. Muitos mascates que rondavam o interior 
de São Paulo e do Paraná estenderam suas viagens para as 
proximidades da fronteira e vendo o potencial de crescimento 
da cidade começaram a estabelecer lojas fixas na região 
(ARRUDA, 2007, p. 25).         

 
  

Quando começa a guerra no Líbano, em 1975, a presença de 

comerciantes libaneses na fronteira estava consolidada. Rabossi (2007) afirma 

que a possibilidade de atuar tanto no comércio de Foz do Iguaçu como no do 

Paraguai, torna essa região atrativa para que muitos libaneses emigrassem 

fugindo dos conflitos do Oriente Médio.  Sendo os muçulmanos sunitas e xiitas 

do Vale do Bekaa e do sul do Líbano os principais grupos que migram para Foz 

do Iguaçu. Portanto, os libaneses presentes na cidade são predominantemente 

de tradição muçulmana. A região do Líbano de onde advêm são de maioria 

religiosa islâmica e isso se reflete diretamente na comunidade iguaçuense,  

Rabossi (2004) aponta que  95% são muçulmanos  xiitas.  

 Segundo dados atuais da Receita Federal do Brasil, a colônia Árabe de 

Foz do Iguaçu, com cerca de mais de 10 mil pessoas, não está incluída no 

censo de imigrantes, já que a maioria imigrou há mais de 40 anos e faz parte 

dos habitantes recenseados do país.  Mesmo sendo a grande maioria dessa 

comunidade, além dos libaneses, esse número inclui sírios, palestinos e, em 

menor número, egípcios, marroquinos, jordanianos e iraquianos.  

 

4.3 A ESCOLA LIBANESA BRASILEIRA EM FOZ DO IGUAÇU 

 

A Escola Libanesa Brasileira se localiza no Jardim São Paulo e conta em 

2011 com aproximadamente 750 alunos, matriculados na Educação Infantil, no 
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Ensino Fundamental e Médio. Reconhecida pelo Ministério da Educação e pelo 

Governo do Estado do Paraná a partir de 2004. A administração é particular, 

feita por um proprietário, um libanês xiita, e por diretoras e coordenadoras 

brasileiras, de modo de que se adapte às exigências nacionais. 

Segundo Regina Andretta Venâncio, diretora brasileira da instituição, a 

escola nasce da necessidade que muitas famílias libanesas tinham tanto em 

preservar a sua língua e cultura tradicional como estreitar os laços entre a 

comunidade libanesa e a iguaçuense através do domínio do idioma local.   

Além de diretora da Escola Libanesa Brasileira, Dona Regina, como é chamada 

na instituição, atua na área técnica de documentação do Núcleo Regional de 

Educação, trabalhando com alunos estrangeiros em Foz do Iguaçu. A diretora 

relata que em 1997 houve uma denúncia ao setor técnico do Núcleo de que 

havia na Mesquita Omar Ibn Al Khattab uma escola que ensinava língua 

portuguesa sem autorização legal. Dona Regina afirma que ao conferir a 

denúncia encontra na mesquita não uma escola, mas “um grupo de pais 

preocupados com o fato de as crianças falarem em casa a língua materna e 

por isso terem dificuldade em desenvolver a oralidade e a compreensão da 

língua portuguesa”.  As famílias contratavam professores particulares para 

auxiliar as crianças libanesas no domínio da língua portuguesa, como também 

os adultos que chegavam ao Brasil. Entretanto, o contrário também acontecia. 

Muitas famílias procuravam a mesquita para que as crianças nascidas no país 

aprendessem a língua árabe. 

 Após a denúncia, a mesquita árabe é orientada pelo Núcleo de 

Educação de Foz do Iguaçu sobre a necessidade de legalização da instituição 

caso houvesse interesse na criação de uma escola.  Então, a partir de 1999 
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inicia-se o processo de edificação do prédio, de formação da equipe 

pedagógica e da legalização da escola. A data de fundação  é 21 de setembro 

de 2001, entretanto, o reconhecimento legal ocorrerá somente em 2004.   

Para Yúdice (2004) é comum os imigrantes tentarem preservar a sua 

cultura original ao mesmo tempo em que se inserem  na nova realidade cultural 

do país que os acolhe. O autor acredita que os direitos culturais, denominado 

por ele de cidadania cultural, pressupõe a liberdade dos imigrantes de falar a 

língua de sua escolha, ensinar sua língua e cultura a seus filhos e engajarem-

se em atividades sociais e políticas condizentes com a sua tradição cultural. 

Seu argumento baseia-se num discurso multicultural, onde a manutenção da 

tradição sobrepõe-se a ideia de hibridização cultural.  Tese que acreditamos 

sustentar a postura política adotada pela instituição investigada.     

 A Escola Libanesa Brasileira é uma instituição confessional que preza 

os valores do islã a partir da tradição xiita40.  Além da orientação islâmica, outro 

grande diferencial é o ensino trilíngue, baseado no domínio das línguas 

portuguesa, árabe e inglesa. Desde o 1º ano, os estudantes têm 5 aulas 

semanais de língua portuguesa e árabe e 4  de língua inglesa. A estrutura 

administrativa da escola tem no diretor geral Ali Mohamad Kazané e na diretora 

pedagógica Regina Andreatta Venâncio um modelo que se repete nas outras 

funções, sempre ocupadas por libaneses e brasileiros. Enquanto as 

                                                 
40 Maomé morreu sem filhos varões,  provocando a dúvida de quem devia ser seu sucessor, que 
em árabe recebe o nome de califa.  No ano de 657, na batalha de Siffin, a comunidade 
muçulmana se dividiu em três grupos que perduram até a atualidade: os xiitas, os sunitas e os 
caridjitas.  Os xiitas acreditavam que somente aqueles que tivessem diretamente o sangue de 
Maomé poderiam ser califas. Já para os sunitas, o califado deveria recair sobre a pessoa que 
tivesse o maior poder ou influência religiosa, independente da ordem de sucessão familiar.  
Enquanto que os caridjitas sustentavam que não era necessário  pertencer a família de Maomé 
para ser califa, o importante era a pessoa ser escolhida pela comunidade e ser considerado o 
melhor dos muçulmanos. 
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coordenadoras pedagógicas de ciclos são brasileiras, as orientadoras 

educacionais são libanesas e coordenam uma equipe composta por  

professores de ambas as nacionalidades.  No editorial da revista Nossa Escola 

(2008), publicação institucional,   Regina Venâncio define: 

 
A Escola Libanesa Brasileira e o Colégio Líbano Brasieliro tem 
como objetivo, atender os filhos descendentes da Comunidade 
Islâmica, bem como, todos os alunos de outras comunidades, 
proporcionando-lhes um ensino de qualidade em Língua 
Portuguesa, Língua Árabe e Língua Inglesa nas diversas 
disciplinas ministradas nas suas aulas. 
Sua finalidade na Educação é também valorizar a Cultura e a 
Religião Islâmica.  
É comum ouvir pais e professores perplexos dizerem que 
“vivemos numa época de crise de valores”. 
O individualismo das crianças, adolescentes e jovens e a 
indisciplina que resulta de um mundo de regras “frouxas”, tem 
deixado preocupado os responsáveis pela educação destes. 
Não acredito que para enfrentar esta crise de valores, 
tenhamos que retornar à obediência cega, típica de uma 
educação autoritária, mas, não é possível ficar na inércia 
deixando nossos filhos à deriva como se pudessem assim 
viver. Importante é a existência de princípios morais que sejam 
norteadores nas vidas de nossos educandos (VENÂNCIO, 
Regina. Editorial. Nossa Escola, Foz do Iguaçu, ano 01, n. 1, p. 
3, 2008).   
 

 
 O individualismo apontado pela diretora como resultado de “um mundo 

de regras frouxas”  e de “uma época de crise de valores”, é, segundo Taylor 

(2011),  uma das idéias centrais para se compreender a modernidade. Para o 

filósofo, o individualismo surge devido a vivermos em um mundo no qual as 

pessoas possuem o direito de escolher por si mesmas o próprio modo de vida, 

de decidir conscientemente quais convicções abraça, “de determinar o formato 

de sua vida em uma série de maneiras que seus antepassados não podiam 

controlar” (Taylor, 2011, p. 12).  Entretanto, o autor aponta que o lado sombrio 

do individualismo é o centrar-se em si mesmo, que tanto pode nivelar quanto 

restringir a vida das pessoas, tornando-as mais pobres em significados e 
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menos preocupadas com os outros ou com a sociedade. O lado sombrio em 

relação ao individualismo, tal como afirma Taylor, transparece no discurso da 

diretora Regina Venâncio. Porém, não podemos negligenciar que o 

individualismo, pensado como reflexão sobre a capacidade humana e individual 

do sujeito, é um dos pilares da autenticidade.   

 A autenticidade é ela mesma uma ideia de liberdade que envolve a 

descoberta do projeto pessoal de cada pessoa. Algumas vezes ela poderá ser 

contraditória as exigências de conformidade externa, mas isso, não valida o 

argumento de que tudo é permitido na busca por sermos autênticos.  Taylor 

(2011) ratifica que se a autenticidade é ser verdadeiro para nós mesmos, é 

recobrar nosso “sentimento da existência”, então talvez só possamos alcançá-

lo integralmente se reconhecermos que esse sentimento liga-nos a um todo 

maior.   

 Retomando o discurso de Regina Venâncio, a  mesma afirma que para 

enfrentar a crise de valores que a sociedade atravessa é importante que haja a 

existência de principio morais norteadores nas vidas das pessoas.  Portanto, 

tanto na Escola Libanesa Brasileira quanto no Colégio Líbano Brasileiro, nome 

adotado após a implementação do Ensino Médio em 2007, a moral e a 

religiosidade islâmica tornam-se pilares do Projeto Político Pedagógico da 

instituição.   No texto disponibilizado na escola que relata os objetivos gerais da 

instituição na formação moral e atitudinal dos alunos vemos cinco tópicos que 

sustentam essa proposta: I.  No campo Pessoal, II. No campo Religioso, III. No 

campo Familiar, IV. No campo da Comunicação e da Cultura, V. No campo 

Político e Social.  

 Observemos em detalhes dois desses tópicos: 
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[...] II. No campo Religioso 
a) Crer em um Deus único e em seus profetas; 
b) Aprender a ser bom, caridoso com os pobres e necessitados; 
c) Respeitar a crença do outro e os direitos alheios; 
d) Rejeitar todas as formas de injustiça e de opressão ao ser 

humano; 
e) Tomar conhecimento dos cultos e dos lemas do Islam. 
f) Procurar seguir uma vida de acordo com os preceitos e 

condutas do Islam. 
 

[...] IV. No campo da Comunicação e Expressão e da Cultura 
a) Aprender a comunicar-se e expressar-se em Língua 

Portuguesa; 
b) Acreditar na importância da Língua Árabe e no seu papel para 

a conservação das raízes e essência cultural; 
c) Conhecer e respeitar a cultura Brasileira; 
d) Conhecer as leis e as técnicas científicas atuais; 
e) Expressar-se além da Língua Árabe, em Português e Língua 

Inglesa.  
(OBJETIVOS GERAIS DA ESCOLA LIBANESA BRASILEIRA,  
Nossa Escola, Foz do Iguaçu, ano 01, n. 1, p. 4, 2008).   
 

 

O Islã é o centro das aulas de religião que acontecem em todas as 

turmas da escola e do colégio libanês. Até o 5º ano as aulas são baseadas na 

estrutura do Alcorão para que as crianças se familiarizem com os seus códigos.  

A partir das séries seguintes, o estudo e a análise das suratas centralizam os 

trabalhos. O livro sagrado dos muçulmanos, o Corão ou Alcorão, em árabe  al-

Qur’an, que significa recitação,  é formado por 114 suratas – capítulos – que 

variam de extensão e que, por sua vez, se dividem em aleyas – versículos.  O 

Alcorão começa com as suratas mais extensas, com aproximadamente 285 

versículos e termina com as mais curtas, como a 114, que tem seis versículos  

e se chama a “surata dos homens”. À exceção da nona, todas começam com a 

fórmula que se denomina basmalá e que diz: “Em nome de Alá, o compassivo, 

o misericordioso”.  Ao longo, do percurso pedagógico na Escola Libanesa, os 

alunos passam das suratas mais simples para as mais longas e que exigem 

reflexão teológica mais apurada. Nestes casos, recebem a ajuda do Sheik 
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Mohamad Kalil, orientador religioso da escola e líder espiritual  da Mesquita 

Omar Ibn Al Khattab, principal centro religioso árabe de Foz do Iguaçu. 

Por ser uma compilação de discursos de Maomé (570-632) entre os 

anos de 610 a 632, o Corão não apresenta uma ordem sistemática e os temas 

podem se repetir ou mudar de repente. O Corão não foi redigido como um livro, 

mas como resultado da transmissão oral por seguidores de Maomé que foram 

memorizando ou escrevendo suas lembranças em diferentes suportes. 

Posteriormente, essas experiências foram compiladas e houve várias versões 

até a edição definitiva, por decisão do califa Osman. Esse texto apresentava a 

ordem e a forma de livro que tem agora, começando pelas suratas que eram 

mais difíceis de memorizar, por serem as mais longas e encerrando com as 

suratas mais curtas.41 

A prática religiosa muçulmana gira em torno dos “cinco pilares da fé”, 

compostas pela fé, a oração, o jejum, a esmola e a peregrinação. Esses pilares  

sustentam muitas ações no cotidiano da Escola Libanesa. Os dois primeiros: fé 

e oração além de serem as bases do islã, também são centrais nas aulas de 

religião da instituição como já apontamos anteriormente.  Entretanto, é 

interessante percebermos como os outros “pilares da fé” surgem no dia a dia 

das crianças matriculadas na instituição.  

 

 

                                                 
41 Além do Corão, há palavras atribuídas a Maomé que não correspondem a discursos públicos, 
são as hadices. Há uma grande variedade desses discursos e alguns são claramente posteriores, 
quer dizer, foram inventados para fortalecer argumentos novos que não foram recolhidos no 
Corão.  Outros hadices são atribuídos aos seguidores de Maomé, os primeiros muçulmanos, 
também considerados exemplos pelas gerações seguintes até hoje.  
 



117 
 

4.4  O COTIDIANO ESCOLAR NUMA INSTITUIÇÃO ESCOLAR I SLÂMICA 

E A IMPORTÂNCIA DAS REDES SOCIAIS 

 

O sawn, ou jejum, é uma das práticas muçulmanas que mais interferem 

no cotidiano escolar, principalmente na rotina das crianças menores. Trata-se 

do mês de reflexão religiosa, por meio das leituras do Corão e dos ritos 

estabelecidos. O jejum é obrigatório para todo muçulmano adulto, nesse 

período é proibido comer, beber ou fumar do nascer ao pôr-do-sol. O 

cumprimento do jejum durante o Ramadã, nono mês do ano, é uma das 

celebrações islâmicas mais conhecidas e importantes da religião. A escolha 

desse mês corresponde ao tempo em que Maomé recebeu a primeira 

revelação. No pôr-do-sol, que marca o final do jejum diário, os muçulmanos se 

reúnem para recitar o Corão e comer. Os muçulmanos utilizam um calendário 

baseado no ciclo lunar, com 12 meses de 29 ou 30 dias, assim, cada ano tem 

354 dias. Os meses muçulmanos nunca coincidem com os do calendário 

ocidental, porque a cada ano, o calendário muçulmano se adianta 11 dias em 

relação ao ocidental. 

Todos os anos, no mês que antecede ao Ramadã, a escola promove 

junto aos alunos um mês de conscientização sobre a importância da prática do 

jejum dentro da religiosidade islâmica. Nesse período, os professores também 

recebem informações e orientações, principalmente os que lecionam para o 

quinto ano, antiga quarta-série.  Isso ocorre porque é nesse período que 

algumas alunas iniciam a prática do Ramadã, e segundo a diretora “alguns 

comportamentos deixam de ser tolerados”. Referindo-se a adoção de um  
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comportamento mais próximo da moralidade islâmica, inclusive o uso   do 

hiyab, véu que cobre o cabelo, mas não o rosto. 

Questionada sobre a razão das meninas iniciarem a prática religiosa 

antes dos meninos, a diretora afirma ser um costume tradicional, já que as 

meninas “emocionalmente” amadurecem primeiro que os meninos, inclusive, 

muitas das que freqüentam o quinto ano iniciam o ciclo menstrual, levando-as  

a adotar o hiyab. Entretanto, muitas alunas da escola, principalmente as 

adolescentes não  utilizam véu. A diretora argumenta que a escola não obriga 

as alunas cobrirem  a cabeça, sendo essa uma decisão que cabe a família, 

mas que incentiva a prática como estratégia de afirmação de identidade. No 

Líbano, as muçulmanas xiitas se distinguem pela cor negra de seus chadores, 

manto amplo que cobre a cabeça e envolve o corpo, porém, tanto na escola 

como no cotidiano da fronteira, é muito difícil ver alguma adepta do islã usando 

esse manto. A burca, véu islâmico que se tornou popular no ocidente a partir 

das discussões políticas na Europa, principalmente na França, também não faz 

parte das tradições muçulmanas da região estudada. 

Uma professora brasileira que trabalha na instituição com o quinto ano 

comenta que nos primeiros anos de atuação na escola ficava muito 

sensibilizada com o comportamento das crianças  no período do ramadã. As 

meninas chegavam à escola sentindo sono, fraqueza e frequentemente  eram 

encaminhadas a sala da coordenação pedagógica devido a dores de cabeça e 

enjôo.  Lá recebiam orientações especificas sobre  prática do jejum, e em 

casos extremos, recebiam alimentação, desde que autorizada pelas famílias. A 

professora afirma que ver a criança com fome ou sentindo-se mal devido ao 

jejum e proibida de comer por imposição familiar provocava nela um 
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desconforto muito grande.  Mas atualmente, segundo a mesma professora,  é 

raro ver essas situações, já que por ser mais liberal que o antecessor, o atual 

diretor interfere junto às famílias quando percebe  que determinada criança 

enfrenta dificuldades para adequar-se a prática do ramadã.    

A escola possui uma cantina halal42, onde os alimentos são preparados 

seguindo as orientações do Islã, especialmente no que diz respeito à carne. 

Para poder entrar no cardápio muçulmano, a carne deve ser retirada de um 

animal degolado com a invocação ao nome de Alá e sangrado completamente, 

já que o sangue não é permitido na alimentação islâmica, assim, como a carne 

de porco. 

O  zakat, ou esmola é outro pilar importante da fé islâmica, já que é um 

dever para todo muçulmano ajudar os necessitados por meio da solidariedade.  

É interessante apontarmos que quando questionada  sobre como a 

comunidade escolar islâmica se relaciona com a sociedade iguaçuense, a 

diretora prontamente responde que é pelo voluntariado, “trabalhos voluntários 

para mostrar o quanto eles tem condições melhores que os outros”.    Ou seja, 

a relação entre as duas comunidades se dá pela diferença, nesse caso a 

econômica. Ainda sobre esse assunto a diretora comenta que sempre  é 

lembrada aos alunos  a necessidade de ajudar os necessitados e agradecer a 

Alá pelos benefícios alcançados, para isso “ eles  têm verdadeiros cofrinhos na 

escola para agradecimento concreto. Ensinamos as crianças a pagar pelas 

conquistas que Deus dá”.  Os “cofres”, caixas espalhadas na escola, são 

abertos a cada ano e o dinheiro arrecadado é direcionado a uma instituição de 

                                                 
42 Halal palavra árabe que significa permitido.  Refere-se aos alimentos e comportamentos que 
são autorizados segundo a sharia, código de leis  do islamismo baseado no Alcorão.  
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caridade. No ano de 2010, a quantia não revelada, foi encaminhada ao lar de 

idosos da cidade. 

O ensino do idioma árabe, item marcante da proposta pedagógica da 

instituição,  é tanto uma forma de sistematizar o conhecimento prévio que 

alguns já possuem em suas casas, bem como de proporcionar uma 

familiarização com o idioma recorrente na religião muçulmana. Colocá-los 

como disciplina obrigatória, juntamente com a língua portuguesa e inglesa, 

permite que os alunos tenham um conhecimento de algo que pertence tanto à 

cultura libanesa, ou árabe, quanto à origem de seus pais e avós.               

A sociabilização mais básica ocorre na família e com os amigos – em 

geral oriundos da mesma cidade ou aldeia libanesa, que no caso de Foz do 

Iguaçu é a região do Vale do Bekaa, como aponta Arruda (2007):  

 

Um traço importante de vários fluxos migratórios nas mais 
diversas partes do mundo é a constituição de “redes sociais” 
que têm a função de ligar o país, em alguns casos até a região, 
de origem dos migrantes com o pais e a região em que se 
estabelecem. A informação  de B. que diz respeito à maioria 
dos libaneses que habitam a fronteira desde a década de 
cinqüenta até os dias atuais serem nascidos ou descentes de 
migrantes vindos das vilas Baaloul e Lala no Vale do Bekaa 
coincide com as observações que pude fazer. Ambas  as vilas, 
muito próximas uma da outra,  estão numa região do Líbano de 
maioria muçulmana em que habitam populações Xiitas como 
Sunitas ( ARRUDA, 2007, p. 27). 

 

No espaço familiar mantêm-se as tradições tanto da ampla cultura árabe 

(culinária, língua, história), como dos grupos religiosos ou locais particulares 

(ritos religiosos, tradições locais, variantes da língua e da culinária etc.). Os 

libaneses encontraram, assim, na família, nos clubes regionais e nas mesquitas 

os espaços de sociabilização em que suas tradições podiam ser mantidas sem 

o receio do olhar do cidadão brasileiro. Entre os imigrantes muçulmanos, além 
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da preservação de tradições culturais, nota-se no espaço familiar uma forte 

preocupação com a manutenção da identidade religiosa. Para Arruda (2007) 

parte destes imigrantes esforça-se seriamente para transmitir a religião aos 

filhos, pois percebe que se não o fizer, o entorno cristão os levará a abandonar 

o islamismo – o que vem ocorrendo com os filhos daqueles que negligenciaram 

a educação islâmica, como notam alguns imigrantes muçulmanos. 

Muitos estudos revelam que os diversos movimentos migratórios são 

formados por redes sociais que auxiliam a transferência dos migrantes de um 

país a outro43.  Inicialmente há um apoio tanto no país de origem quanto na 

chegada através  de conhecidos, amigos e parentes que tornam  possível o 

projeto de migrar, desde o apoio financeiro para a realização da viagem, 

passando por hospedagem  nos primeiros meses, a contatos de  emprego. 

Com isso, as redes sociais tornam-se fundamentais para a segurança do 

migrante que chega a um novo território.  

É importante registrar que as redes sociais também são fundamentais 

para a preservação das tradições e da cultura libanesa original, já que muitos 

imigrantes aproveitam-se dessas redes nos períodos em que seus filhos 

adolescentes visitam ou transferem seus estudos para o Líbano.  

 

Podemos separar as viagens ao Líbano em quatro categorias. 
A primeira se refere àqueles que viajam para apresentar seus 
filhos sua terra natal ao menos uma vez, geralmente já não têm  
mais família residindo lá. A segunda se refere aos que vão e 
levam os filhos mais de uma vez, pois ainda possuem parentes 
próximos, tais como pais,  e mantêm vínculos fortes não 
apenas com o país, mas com a própria família. Há aqueles que 
vão todos os anos nos períodos de férias, ou com grande 
freqüência sempre que possível, e mantém casas lá e aqui em 
que residem familiares que já moram nos dois países. Existe 

                                                 
43 ARRUDA, Aline Maria Thomé (2007); PORTES, Alejandro & RUMBAUT, Rubém 
G. (1990); WANIEZ, Philippe & BRUSTLEIN, Violette (2001).    
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ainda uma quarta categoria, migrantes que vêm, mantêm  seus 
negócios e aqui permanecem, mas que fazem questão de 
mandar seus filhos , geralmente nascidos em um dos países da 
fronteira, para estudarem e morar no Líbano.  É uma forma de 
manterem costumes e tradições de maneira mais forte que nas 
instituições da colônia criadas no país hospedeiro ( ARRUDA, 
2007, p. 53). 

 
 

O costume de algumas famílias fazerem visitas anuais, ou no decorrer 

dos anos, à suas vilas de origem ou a lugares no país   onde se encontram 

seus familiares, muitas vezes altera o cotidiano da Escola Libanesa, já que 

muitos alunos se ausentam das aulas durante um longo tempo. As viagens 

costumam durar períodos mínimos de um mês, sendo a mais comum durarem 

três meses, o correspondente ao período de verão no Líbano, entre junho e 

setembro.  

A direção da escola argumenta que os professores se adaptam   a esse 

fenômeno, nos casos necessários, passando tarefas e conteúdos para os 

alunos levarem durante a viagem, além de orientar os pais sobre o 

cumprimento das atividades enviadas. Questionada sobre as defasagens 

pedagógicas que essas ausências poderiam ocasionar, a diretora afirma que 

isso não ocorre porque há um comprometimento grande dos pais no 

acompanhamento das tarefas escolares. Inclusive, caso os pais sintam 

necessidade há parceiros da instituição no Líbano, geralmente antigos 

professores ou famílias que tiveram filhos matriculados na escola, que auxiliam 

no cumprimento das atividades escolares solicitadas.  Aqui vemos, que as 

redes sociais novamente ocupam um espaço importante na socialização e no 

apoio aos membros da comunidade. 

Chama a nossa atenção o discurso do acompanhamento dos pais  na 

educação de seus filhos, já que em outros momentos, tanto a direção como os 
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professores da escola afirmaram que os pais das crianças matriculadas 

incentivam o estudo dos filhos, porém, não acompanham de perto esse 

processo. A prática vista em Foz do Iguaçu, é que a maioria das famílias 

libanesas contrata professores particulares para acompanhar o processo 

pedagógico das crianças e adolescentes.  

Sendo tarefa da mulher libanesa o acompanhamento escolar dos filhos, 

essa prefere transferir a função para a professora particular. Essa prática é tão 

enraizada na cultura local que a escola reúne e acompanha o trabalho de todas 

as professoras particulares contratadas pelas famílias, inclusive, recomendam 

contratações como demissões. Segundo a direção, isso ocorre quando a 

contratada interfere ou modifica a pauta vista pelo aluno na escola, já que a 

sua função delimita-se a explicar ou tirar dúvidas sobre os conteúdos 

trabalhados pelos professores “oficiais”.    

Professoras brasileiras que se concentram nas dificuldades dos alunos 

libaneses com a língua portuguesa é o perfil que predomina nas contratações 

particulares, entretanto, há casos de profissionais específicos para a língua 

inglesa e em menor número para o acompanhamento da língua árabe. 

Entretanto, nesses casos, as famílias preferem matricular seus filhos nas aulas 

de língua e religião oferecidas pela Mesquita Omar Ibn Al Khattab , de Foz do 

Iguaçu.  

 Segundo Regina Venâncio, é comum  que após o 9º ano, as famílias 

enviem seus filhos ao Líbano para aprofundar as raízes familiares e culturais, 

onde geralmente cursam o Ensino Médio, e em seguida retornam à Foz do 

Iguaçu.  Entretanto, desde 2007 com a implementação do Ensino Médio  no 

Colégio Líbano Brasileiro, percebe-se que muitos adolescentes realizam o 



124 
 

Ensino Médio no Brasil e em seguida permanecem no Líbano durante dois ou 

três anos. 

 A diretora afirma que a educação no Líbano é globalizada, e oferece  

diferentes vertentes: a de tradição islâmica, onde há a separação entre os 

sexos e o forte compromisso religioso; a tradição americana, onde predomina o 

modelo de High School e as escolas confessionais de tradição católica 

maronita.   

Curioso constatar que as famílias libanesas que vivem em Foz do Iguaçu 

enviam seus filhos adolescentes ao Líbano não para estudarem em colégios de 

tradição islâmica, mas no modelo de High School. Acreditamos que essa 

escolha se dá tanto pela questão da língua inglesa, algo bastante valorizado na 

Escola Libanesa Brasileira, como pela importância dessa língua na 

contemporaneidade, seja no plano econômico e político, como cultural. Ao 

dominar o inglês, os jovens libaneses tornam-se aptos a transitar com maior 

desenvoltura em diversos contextos culturais e geográficos. Além disso, há o 

fato de quando adultos  muitos acabam fixando moradia nos Estados Unidos 

ou Inglaterra.   Regina Venâncio comenta que no início de  2011 foi ao Líbano 

conhecer o ambiente educacional que os alunos da Escola Libanesa 

encontrarão  no Líbano. E chegando lá, afirma que ficou surpresa ao  ver que 

diversas escolas daquele país criaram classes específicas para alunos que 

vieram da América Latina.   A diretora  acredita que isso ocorre para facilitar a 

adaptação destes alunos a uma nova realidade cultural e escolar, por isso, 

acha fundamental que a Escola Libanesa Brasileira e o  Colégio Líbano 

Brasileiro tenham um perfil educacional próximo ao encontrado no Líbano.    
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Como podemos perceber há nessas instituições uma preocupação maior 

no diálogo com a cultura libanesa ou “internacional”, se pensarmos a partir da 

cultura anglo-saxã, do que com a cultura e comunidade local.    Para Candau 

(2008) articular as especificidades culturais locais e simultaneamente valorizar 

dinâmicas globalizantes é uma tarefa bastante difícil porque são tênues as 

distinções entre o que seria exclusivamente local ou global em termos de 

práticas e ideias.  Assim, almejar uma educação “internacional” ou globalizada 

não é apenas uma vontade isolada da Escola Libanesa se pensarmos a partir 

do cenário de Foz do Iguaçu. Diversas instituições de ensino da cidade 

defendem a tese da educação global e bilíngüe, entretanto, acreditamos que no 

caso da Escola Libanesa essa preocupação a afasta de um contato mais 

autêntico com o entorno  cultural onde está inserida.      

Um dos objetivos da Escola Libanesa, segundo documento oficial, é 

conhecer e respeitar a cultura brasileira, o que nos provoca a pensar em duas 

questões: conhecer o quê da cultura brasileira?  E respeitar significa tolerar ou  

prestigiar  o diferente? Durante as visitas  e as entrevistas realizadas pudemos 

constatar que há um recorte bastante especifico da cultura brasileira dentro   

desta instituição.  

A diversidade cultural brasileira, baseada em  influências das mais 

diversas culturas, principalmente africanas e indígenas,  é pautada na Escola 

Libanesa Brasileira a partir do conceito de folclore.   Segundo a Carta do 

Folclore Brasileiro, escrita no VIII Congresso Brasileiro de Folclore,  em 1995, a 

partir da releitura e discussão da carta de mesmo nome aprovada no I 

Congresso Brasileiro de Folclore, realizado no Rio de Janeiro de 1951 o 

folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado nas 



126 
 

suas tradições expressas individual ou coletivamente. Constituindo-se fatores  

de identificação da manifestação folclórica aceitação coletiva, a 

tradicionalidade, a dinamicidade e a funcionalidade.  

Na carta reescrita em 1995, é ressaltado que se entende folclore e 

cultura popular como equivalentes, em sintonia com o que preconiza a 

UNESCO. E que a expressão cultura popular se  manterá no singular, embora 

se entenda que existem tantas culturas quantos sejam os grupos que as 

produzem em contextos naturais e econômicos específicos.  Porém, 

percebemos que não é dessa forma que a equipe da Escola Libanesa 

Brasileira compreende o folclore, já que em suas falas, o termo aparece de 

forma bastante simplificadora e destituída da questão política. 

“O Brasil tem um folclore maravilhoso... enfatizamos essa riqueza na 

escola, como as comidas típicas, as roupas e os diferentes estilos de falar”, 

afirma a diretora da instituição.   Questionada sobre quais elementos das 

culturas indígenas e africanas eram trabalhadas na instituição, a gestora 

destaca que devido as Leis 10.639/200344 e 11.645/0845 , as culturas africanas 

e indígenas são abordadas na escola a partir de uma valorização da 

humanidade e dos sofrimentos infringidos a essas populações. Portanto, essas 

identidades são abordadas não pela diversidade étnico-cultural,    mas pela 

homogeneização dessas culturas a partir do pertencimento ao humano e pela 

ideia de vitimização.  

                                                 
44 Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 
temática "História e Cultura Afro-Brasileira". 
 
45 Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de 
janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena”. 
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Investir na superação da discriminação é um dos argumentos defendidos 

pelo PCN relativo a  Pluralidade Cultural (1997), entretanto, o mesmo texto 

afirma que o grande desafio da escola é combater a discriminação a partir do 

reconhecimento da diversidade étnico-cultural que compõe o patrimônio 

sociocultural brasileiro, ao mesmo tempo em que valorizar a trajetória particular 

dos grupos que compõem a sociedade.  Portanto, acreditamos que essas 

dimensões não estão presentes na prática pedagógica da Escola Libanesa, 

pois, segundo as diversas falas ouvidas durante esta investigação, muitas 

características das culturas africanas e indígenas não são reconhecidas pela 

cultura tradicional islâmica, tais como: a religiosidade mágica, a presença dos 

mitos fundadores e religiosos, a ritualização do cotidiano, os ritmos e as danças 

de origem afro ou ameríndias.  

Outras tradições culturais que marcam a cultura brasileira também não 

são trabalhadas na escola,  ou quando abordadas, modificadas. As festas 

juninas tornam-se    celebrações da cultura libanesa com brincadeiras e doces 

árabes e brasileiros; as lendas brasileiras de origens religiosas ou étnicas são 

abolidas; o carnaval é o momento de “reflexão sobre a  exploração do corpo 

feminino e do desrespeito aos valores familiares”, e até os personagens da 

história dos Três Porquinhos, transformam-se em ursinhos para não ofender a 

tradição islâmica, que vê no porco um animal a ser defenestrado devido a 

impureza de sua natureza. O nu e a arte figurativa são trabalhados de “maneira 

científica e com reservas”, pois são proibidos no livro sagrado do Alcorão.   

Indagada sobre as perdas culturais e pedagógicas que os alunos 

poderiam sofrer devido ao recorte ideológico da escola, a diretora defende que 

a escola respeita as diferenças religiosas, porém pauta suas ações a partir da  
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identidade islâmica.   Assim, as regras morais não são “simples proibições”, 

mas ações que visam preservar a cultura tradicional. Alega, apropriando-se do 

discurso do relativismo cultural, que as culturas não devem ser julgadas por 

códigos culturais diferentes, entretanto, como vimos,  na instituição esse 

argumento não tem  mão dupla, pois não sustenta um olhar contextualizador da 

instituição libanesa sobre a cultura brasileira.   

Voltando a questão da autenticidade, é complexo pensarmos numa 

individualidade que consiga superar ou dialogar com regras morais coletivas 

tão delimitadas como as que permeiam o cotidiano da Escola Libanesa 

Brasileira. Taylor (2004) acredita que a expressão do eu é resultado de 

interpretações do mundo, porém, para valorizarmos a ação individual é 

necessário compreendermos a sua estrutura. Não podemos pensar no 

individuo sem pensarmos também no coletivo, as pessoas se constroem tanto 

pelas identificações particulares como pelos compromissos universais ou 

culturais.  Contudo, Taylor diz que nem todos os aspectos da diversidade 

cultural são dignos de respeito “Existem algumas diferenças – o racismo e o 

anti-semitismo são disso exemplos claros – que não devem ser respeitadas, 

ainda que se tenha de tolerar manifestações de índole racista e anti-semítica” 

(2004, p.41).  

Dialogando com Habermas (1994) Taylor critica a tese do relativismo 

cultural tal como defendido pela diretora Regina Venâncio,  discurso que  

pressupõe que as práticas e as idéias de outros povos devem ser analisadas 

apenas pelo seu contexto histórico e social. Marshall Sahlins (2006), professor 

de antropologia da Universidade de Chicago, define o relativismo cultural como 

um procedimento metodológico em que as práticas culturais, para serem 
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inteligíveis devem ser postas no seu próprio contexto histórico em vez de 

serem apreciadas por juízos categóricos e morais alheios a elas. 

O relativismo cultural dá a entender que não existem fatos objetivos nem 

superioridade da razão, mas apenas fatos subjetivos, dependentes das 

circunstâncias culturais e sociais. Idéias que não são compartilhadas nem por 

Taylor nem por Habermas, já que a teoria epistemológica do relativismo não 

pode ser aplicada do mesmo modo a todos os tipos de saberes, tais como a 

matemática, as ciências da natureza ou a valores humanos básicos, como o 

respeito a uma vida digna e a integridade física. Portanto, a definição de 

valores comuns implica inevitavelmente num embate político e cultural, porque 

exige a definição do conceito de cultura e do lugar que cabe a ela na 

sociedade.  

Podemos observar nessa investigação que diferentes profissionais 

podem fazer diferentes tipos de seleção no interior da cultura, ainda mais se 

estiverem vinculados a tradições culturais especificas tal como vemos na 

Escola Libanesa Brasileira. O modo pelo qual a informação é selecionada, 

disposta e seqüenciada para construir um quadro da realidade contemporânea 

e histórica é mais do que uma operação cognitiva; é também um processo 

ligado às crenças e aos valores que orientam a vida das pessoas. Implícitas na 

reorganização do conhecimento estão as suposições ideológicas acerca de 

como os sujeitos vêem o mundo, suposições que constituem a distinção entre o 

essencial e o não essencial, o importante e o não importante. Para Giroux 

(1997) a ligação entre a teoria e os fatos coloca em primeiro plano um outro 

componente  fundamental da pedagogia do pensamento crítico: as relações 
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entre os fatos e os valores, já que separá-los é  correr o risco de ensinar os 

estudantes como lidar com os meios, independentemente da questão dos fins. 
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5 O TERRITÓRIO DA INAUTENTICIDADE INTERCULTURAL 

 

Pretendemos neste último capítulo refletir sobre a interculturalidade e as 

práticas culturais e pedagógicas vistas no Programa Escolas Bilíngues de 

Fronteira e na Escola Libanesa Brasileira. Estabelecendo algumas 

semelhanças e diferenças no diálogo que a comunidade de Foz do Iguaçu  

constrói tanto com os vizinhos de fronteira quanto com os imigrantes árabes e 

seus descendentes. Para isso, definimos e problematizamos a ideia de 

“território do significado” e de “inautenticidade intercultural”, conceitos 

pensados e construídos ao longo da pesquisa,  utilizando-o como conceitos 

operatórios para a reflexão sobre identidade, cultura  e currículo.    

 

5. 1   O TERRITÓRIO DO SIGNIFICADO 

 

Raffestin (1993) afirma que o território se forma a partir do espaço, 

sendo resultado de uma ação conduzida por um ator social. Assim, o espaço é 

anterior ao território. “Ao se aproximar de um espaço, concreta ou 

abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator “territorializa” o 

espaço” (p. 143). Ao produzir significados a partir do espaço, os homens 

produzem cultura, identidade e estabelecem um campo de poder. A partir 

desse argumento, podemos nomear um “território do significado”, que indo 

além da noção geográfica de delimitação e ocupação do espaço, dialoga com 

as estruturas de sentimentos,  experiências, crenças e valores que produzem o 

reconhecimento e o pertencimento aos grupos.  
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O “território do significado”  pode nos ajudar a compreender a maneira 

como algumas comunidades de imigrantes    se relacionam com o espaço 

original e o migrado. Refletindo sobre a comunidade libanesa em Foz do 

Iguaçu podemos afirmar que é a transferência dessa experiência   original que 

marca as ações desse grupo no espaço. A manutenção das práticas culturais 

tradicionais que vemos na Escola Libanesa Brasileira e no cotidiano da cidade 

iguaçuense é a estratégia adotada pelos libaneses para dar sentindo as suas 

experiências, ao mesmo tempo em que servem como “recriação” do espaço 

original perdido.     Alargando a abordagem fixada pela territorialidade, o 

“território do significado”  avança para os domínios da construção simbólica de 

pertencimento a que chamamos identidade e que corresponde a um marco de 

referência imaginária que se define pela diferença. 

O “território do significado” mesmo sendo uma construção e um 

sentimento coletivo, dialoga com a subjetividade e as configurações morais que 

definem as diversas identidades. A manutenção da cultura tradicional islâmica 

através das práticas religiosas, da língua árabe, da preservação da cultura e 

dos laços de solidariedade  tenta reforçar e manter a ideia de coletividade e 

unidade, entretanto, não fica  alheia as experiências individuais   O sujeito pós-

moderno é resultado de mudanças estruturais e institucionais da sociedade 

contemporânea, que faz com que as pessoas assumam identidades diferentes 

em diferentes momentos. A identidade transforma-se continuamente em 

relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam. Assim, não podemos dizer que todos os 

libaneses que vivem na cidade de Foz do Iguaçu terão a mesma experiência 

neste espaço.  
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Ao matricular seus filhos na Escola Libanesa Brasileira, as famílias 

desejam manter os laços “originais” com o espaço e a cultura tradicional 

libanesa, entretanto, esta manutenção será marcada pela experiência e pelos 

horizontes traçados neste novo espaço. Ter os filhos matriculados na 

instituição tendo o projeto de retornar o mais rápido possível ao Líbano, ou 

transferir-se para os Estados Unidos é diferente da decisão de fazer de Foz do 

Iguaçu um espaço fixo. Acreditamos que a maneira como a cidade aparece no 

horizonte de cada família será determinante na relação que será estabelecida 

com a comunidade iguaçuense, o que criaria diversas “identidades  libanesas”.       

Para Hall (2005), a identidade plenamente identificada, completa, segura 

e coerente é uma fantasia já que  à medida que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos 

nos identificar - ao menos temporariamente . Canevacci (1996) denomina esse 

fenômeno como identidades  plurais, acreditando que as mudanças 

introduzidas na cultura pelo sincretismo, “faz com que a cultura não seja vista 

como algo unitário, que compacta e liga entre si os grupos, classes, etnias: 

mas sim algo bem mais plural, descentrado, fragmentário, conflitual” (p. 14).  

Argumento que também estará presente no “homem plural” do sociólogo 

francês Bernard Lahire (2001), que afirma que a pluralidade dos mundos e das 

experiências sociais são incorporadas diferentemente pelos indivíduos.   

 Partindo do pressuposto de que a identidade sofre interferências  da 

cultura, mas que não pode ser explicada somente por ela, esses autores abrem 

espaço para as questões individuais. Entretanto, as reivindicações identitárias 

surgidas no multiculturalismo a partir dos anos sessenta partiram de 
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discussões coletivas, como a das minorias, dos grupos étnicos e dos 

movimentos sociais, e nem sempre deram espaço às questões pessoais.  Para 

Semprini (1998) os detratores do multiculturalismo consideram que é na 

anulação do indivíduo no interior do grupo e na decisão deste grupo de manter 

sua identidade particular e integrar uma ordem superior que reside a grande 

ameaça do multiculturalismo para os sistemas políticos democráticos. 

Quando não se admite a pluralidade interna da cultura e quando se 

exalta a cultura que caracteriza uma sociedade, pode haver uma ameaça às 

liberdades dos indivíduos no interior do grupo. Sacristán (1999) acredita que a 

partir da mitificação do coletivo, podem derivar-se coações potencialmente 

perigosas para a liberdade individual, que poderia ser interpretada como 

subordinada à esfera cultural. Como pode levar também a tolerância em 

relação a um progressivo fechamento dos grupos em seus próprios nichos 

culturais. O autor concorda com  Flores D’Arcais46 para confirmar a idéia de 

guetização do multiculturalismo: 

 

À primeira vista, o multiculturalismo ergue a bandeira da 
diferença radical. No entanto, esta se converte 
imediatamente em conformismo radicado em identidade 
obrigada. As únicas diferenças defendidas como 
inalienáveis e, portanto, admitidas são aquelas diferenças 
coletivas: o gênero, a etnia, eventualmente a preferência 
sexual. Mas nunca o indivíduo como dissidente diante da 
identidade do grupo. A lógica da sociedade multicultural é 
a de uma sociedade progressivamente guetizada. Uma 
sociedade em que toda identidade oferece proteção, mas 
uma proteção com ônus, porque protege, sobretudo, 
contra qualquer comportamento não-conformista, não 
submisso à tradição, que possa minar sua unidade e 
estabilidade (FLORES D’ARCAIS, 1995 apud 
SÁCRISTAN,1999,p.178).    

 

                                                 
46 FLORES D’ARCAIS, P. “El individuo libertário”. Claves de la Razón Práctical, Abril. 
Num.51. Págs2-8, 2005.  
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A ideia de uma sociedade guetizada que tem na manutenção da  

tradição seu pilar identitário   tal como apontada por Flores D’Arcais pode ser 

percebida na comunidade libanesa de Foz do Iguaçu e na forma como ela 

relaciona-se com a sociedade iguaçuense. Dentro da comunidade libanesa 

tradicional há um desprestigio dos que não seguem a tradição islâmica, não 

freqüentam regularmente as mesquitas  ou não matriculam seus filhos na 

Escola Libanesa Brasileira, mais cara e prestigiosa que a sua concorrente 

direta, a Escola Árabe Brasileira, considerada mais liberal e menos ortodoxa. A 

preocupação em manter a tradição original faz com que a grande  maioria das 

famílias islâmicas, público alvo da Escola Libanesa Brasileira, não frequente 

festas ou eventos, tanto públicos como privados, em que as praticas culturais 

brasileiras prevalecem,  tais como a ingestão de bebidas alcoólicas em 

momentos de comemoração ou confraternização, o consumo de carnes, a 

escuta de músicas “profanas”, ou a presença de gêneros diferentes no mesmo 

espaço sem a presença de outros membros da comunidade.   

Se o “território do significado” como definimos é determinante na 

socialização dos libaneses em Foz do Iguaçu e nos ajuda a entender a atuação 

desta comunidade neste espaço, o mesmo não pode ser afirmado em relação 

aos argentinos e brasileiros que vivem na fronteira. O que percebemos ao 

analisar o Programa Escolas Bilíngues de Fronteira (PEBF) é que a relação 

estabelecida entre as comunidades envolvidas é fortemente influenciada pela 

compreensão da fronteira como demarcação de limites. Enquanto a fronteira 

entre Foz do Iguaçu e o Paraguai é percebida como um fluxo contínuo de 

trocas e praticas, a fronteira com a Argentina é vista tal como aponta Foucher 

(2009) uma versão moderna da antiga linha fortificada que visa diminuir os 
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fluxos imigratórios.  Isso faz com que a identidade de cada comunidade seja 

percebida por intercessores. No lado argentino, pelos meios de comunicação, e 

no lado brasileiro pelos turistas da própria Argentina, que na sua grande 

maioria são habitantes das grandes cidades portenhas. Portanto, o argentino 

conhecido hoje em Foz do Iguaçu é o que vive bem distante da fronteira e que 

diferentemente dos moradores de Puerto Iguazú dialogam com a cultura 

metropolitana de Buenos Aires.   

Acreditamos que a pouca mobilidade cultural que vemos na fronteira 

entre Puerto Iguazú e Foz do Iguaçu é conseqüência das diversas estratégias 

de controle, do poder econômico e da imposição  das hegemonias nacionais  

que ao longo do século XX marcaram a experiência entre argentinos e 

brasileiros.  Desde os anos 60, sob  inspiração dos Estados Unidos, os 

governos militares do Brasil (general Humberto Castelo Branco) e  Argentina 

(general Juan Carlos Onganía) passaram a defender a reformulação do 

conceito de soberania, que não mais deveria basear-se apenas nos limites e 

fronteiras geográficas dos Estados e sim no caráter político e ideológico dos 

regimes.  Ou seja, ampliava-se o espaço a partir de uma imposição ideológica 

governamental, alheia as experiências autênticas de cada comunidade.  

Fazendo com que invés de abrir-se  ao contato com o outro, cada população 

fortalecesse  a preservação do seu espaço e da sua cultura.  

Esta questão nos leva a tese de que há em Foz do Iguaçu uma 

“inautenticidade intercultural”, pois a integração cultural e a ideia de uma cidade 

sem fronteiras presente no imaginário social de Foz do Iguaçu é mais uma 

construção política do que uma necessidade autêntica da população da cidade. 

Ao olharmos para a sua história, tal como fizemos no segundo capítulo desta 
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investigação, é possível traçarmos fatos e datas que revelam como os 

interesses econômicos e a questão da hegemonia nacional interferiram no 

discurso do estrangeiro no espaço de Foz do Iguaçu.  

Retomemos alguns  destes marcos: 

• Em 1880, o Ministério da Guerra do Brasil decide fundar uma colônia 

militar na região da foz do rio Iguaçu como obstáculo às nações  

fronteiriças que tentassem invadir o território. Revelando a compreensão 

da fronteira como linha de delimitação e patrulha de espaços tal como já 

apontada anteriormente e que prevalecerá durante muito tempo na 

região. 

• No ano de 1930, devido a forte influencia castelhana na fronteira, torna-

se obrigatório o uso da língua portuguesa e a circulação da moeda 

nacional no comércio e nos serviços públicos do município. 

• A partir da década de 50 o território original de Foz do Iguaçu  foi se 

contraindo até as dimensões atuais no sentido de atender às 

necessidades administrativas e políticas do Estado do Paraná que 

pretendia facilitar o controle da fronteira. 

• Nesta mesma década, a vinda dos libaneses para Foz do Iguaçu inicia a 

adoção do discurso de integração e pluralidade cultural adotado pelo 

governo municipal preocupado em construir a imagem de uma cidade 

moderna e plural.  Os estrangeiros começam a ser bem vindos na 

fronteira desde que colaborem para o crescimento econômico de Foz do 

Iguaçu.  

• Nas décadas seguintes vários projetos binacionais visam reforçar a 

cooperação e o dialogo entre os países vizinhos e determinam a criação 
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da Ponte da Amizade e  da Fraternidade, além da Hidrelétrica de Itaipu. 

Culminando na década de 1990 no mais ambicioso dos projetos, a 

promulgação do Mercosul, que visa alargar as fronteiras regionais da 

América do Sul. 

• A partir do Mercosul, o  PEBF- Programa Escolas Bilíngues de Fronteira  

surge do interesse dos países fronteiriços, principalmente do Estado 

brasileiro em ampliar sua influência política e econômica na região. 

Esses marcos, fortemente marcados por um projeto político, irão ser 

determinantes para compreendermos a tese da “inautenticidade intercultural”  

na cidade de Foz do Iguaçu. 

 

5.2  A INAUTENTICIDADE INTERCULTURAL 

 

Taylor (2011) conceitua a autenticidade como a propriedade dos sujeitos 

de serem dotados de sentimento moral que lhes permite interpretar e agir 

livremente, a partir de escolhas intuitivas e subjetivas dotadas de 

responsabilidade. Ou seja, ser autêntico é atuar no espaço público ciente de 

suas escolhas e de sua identidade.   A partir de Taylor, compreendemos a 

inautenticidade como ação alienada do sujeito, a falta de percepção sobre as 

configurações morais e elos referenciais significativos que formam a sua 

identidade. A percepção que os sujeitos possuem de si mesmos depende de 

estruturas cognitivas, afinidades comuns e outras qualificações inscritas num 

cenário que surge das interações com os diversos grupos sociais.  Ao ficar 

alheios a esta percepção, os sujeitos acabam se movendo no espaço público 

de forma imprecisa e sem autenticidade.   
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A interculturalidade nesta investigação é compreendida como diálogo 

dinâmico que aponta para uma relação de interpenetração cultural entre 

diferentes grupos, um conjunto de práticas sociais  ligadas à convivência 

qualificada entre as culturas. Assim, “inautenticidade intercultural”  poderia ser 

definida como a aproximação ou a prática cultural que surge alheia a 

necessidade autêntica dos sujeitos no diálogo com o outro. A “inautenticidade 

intercultural” faz com os sujeitos de culturas diversas produzam ações ou 

práticas mais próximas do protocolo e da institucionalização da cultura do que 

do contato qualificado  com o outro, o que cria relações  instáveis e permeadas 

por poder e pela necessidade de reconhecimento identitário.   

A interculturalidade orienta processos que tentam promover relações 

dialógicas e igualitárias entre pessoas e grupos que pertencem a universos 

culturais diferentes. Neste sentido, Candau afirma que a interculturalidade 

“trata-se de um processo permanente, sempre inacabado, marcado por uma 

deliberada intenção de promover uma relação dialógica e democrática entre as 

culturas”  (1998, p. 42).   Portanto, a “inautenticidade intercultural” ocorreria em 

relações onde o discurso da igualdade e do reconhecimento identitário  

esconde  interesses políticos e ideológicos que vão além do contato qualificado 

e autêntico com o outro.  

Acreditamos que agir de forma imprecisa e sem a compreensão do que 

move seus atos, é atuar  no espaço público de maneira  “inautêntica”.  Assim, 

Taylor (1997) defende a tese de que é praticamente impossível os sujeitos 

prescindirem das configurações morais. São elas que definem os horizontes de 

significado que nortearão a vida das pessoas. Ter clareza sobre os 
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fundamentos das configurações e a forma como elas interferem nas ações  é 

agir autenticamente. 

 

As configurações proporcionam o fundamento, explicito ou 
implícito, de nossos juízos,   intuições ou reações morais em 
qualquer das três dimensões. Articular uma configuração é 
explicar o que dá sentido a nossas respostas morais. Isto é, 
quando tentamos explicitar o que pressupomos ao julgar que 
dada forma de vida vale de fato a pena, quando colocamos 
nossa dignidade numa certa realização ou posição ou quando 
definimos de dada maneira nossas obrigações morais vemo-
nos articulando, o que tenho denominado “configurações” 
(TAYLOR, 1997, p. 42). 

 
 

As ações nunca são neutras, e conscientes ou não, elas  interferem nas 

relações que estabelecemos com os outros.  Portanto, as configurações 

dialogam com a ideologia, que aqui é compreendida tal como Giroux (1997) a 

define, uma construção que se refere às formas nas quais os significados são 

produzidos, mediados e incorporados em formas de conhecimento, práticas 

sociais e experiências culturais. Neste contexto, a ação educativa, dialoga tanto 

com a idiossincrasia de cada um como com o repertório cultural construído 

coletivamente.  A ação é expressão da pessoa e está será construída por seus 

atos, assim, o professor age como pessoa e suas ações profissionais o 

constituem. 

 
A ação pedagógica não pode ser analisada somente sob o 
ponto de vista instrumental, sem ver os envolvimentos do 
sujeito – professor. Por meio das ações que realizam em 
educação, os professores manifestam-se e transformam o que 
acontece no mundo (SACRISTÁN, 1999, p. 31). 

 
 

Neste caso, a ideologia é um conjunto de doutrinas bem como um meio 

através do qual os professores e educadores dão sentido a suas próprias 
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experiências e às experiências do mundo em que se encontram. Como 

ferramenta pedagógica, a ideologia torna-se útil para a compreensão não 

apenas de como as escolas sustentam e produzem significados, mas também 

de como os indivíduos e grupos produzem, negociam, modificam ou resistem a 

eles. Compreender como a ideologia funciona fornece aos professores uma 

ferramenta para examinar como suas próprias visões sobre o conhecimento, 

natureza humana, valores e sociedade são mediadas através das  suposições 

de “senso comum” que usam para estruturar suas experiências em sala de 

aula.   

A ação se dá na interação com outros, portanto, os professores 

expressam-se como pessoas em suas ações, mostram-se como sujeitos, que 

graças a essas mesmas ações vão se constituindo como docentes.  Sacristán 

(1999) afirma que a intencionalidade é condição necessária para a ação, e 

compreender esse elemento dinâmico e motor é fundamental para qualquer 

educador, especialmente em um contexto de valores imprecisos e de rotinas 

estabelecidas diante de desafios importantes que exigem respostas 

comprometidas. A ação tem um significado para quem age e, sem considerá-lo, 

não podemos explicá-la externamente. 

 

As ações que se empreende na educação, tanto individuais 
como coletivas, não poderiam ser entendidas se não se 
considera a que conduzem, para que se realizam.  No final das 
contas, a educação não é algo espontâneo na natureza, não é 
mera aprendizagem natural que se nutre dos materiais culturais 
que nos rodeiam, mas uma invenção dirigida, uma construção 
humana que tem um sentido e que leva consigo uma seleção 
de possibilidades, de conteúdos, de caminhos (SACRISTÁN, 
1999, p.33).  

 

Acreditamos que a falta de clareza sobre as ações tanto individuais 

quanto coletivas dos professores e gestores das escolas investigadas reforça a 
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tese da “inautenticidade intercultural” presente em Foz do Iguaçu.  Falta uma 

compreensão e um envolvimento que vá além da institucionalização do 

discurso da interculturalidade.  Taylor (2011) afirma que as ações autênticas 

estão vinculadas ao horizonte significativo dos sujeitos. “As coisas assumem 

importância em contraste com as circunstâncias de inteligibilidade. Chamamos 

isso de horizonte” (p. 46).   Portanto, se os sujeitos querem definir-se 

significativamente, não podem suprimir ou negar os horizontes contra os quais 

as coisas adquirem significado para eles. Assim, acreditamos que o diálogo 

cultural e a interculturalidade não faz parte do horizonte dos sujeitos envolvidos 

nesta investigação. Entretanto, defendemos a tese de que isso não é resultado 

de subjetividades especificas, mas de subjetividades que atuam num espaço 

onde estas dimensões não estão presentes de forma autêntica. Desta forma, 

as ações estão vinculadas as identidades, e conseqüentemente, elas são 

definidas pelos horizontes que dão significado as nossas vidas.   

 

Posto de outro modo, posso definir minha identidade apenas 
em contraste com o conhecimento das coisas que importam. 
Mas agrupar a história, a natureza, a sociedade, as exigências 
da solidariedade, tudo menos o que encontro em mim mesmo, 
seria eliminar todos candidatos para o que importa. Apenas  
existo em um mundo no qual a história, ou as demandas da 
natureza, ou as necessidades de meus pares seres humanos, 
ou as obrigações da cidadania, ou o chamado de Deus, ou 
alguma outra coisa dessa ordem importa crucialmente, eu 
posso definir uma identidade para mim que não é banal 
(TAYLOR, 2011, p. 49/50).  

 

Os indivíduos são únicos e diferenciados, e reconhecer a identidade do 

outro envolve o respeito a autonomia  moral das pessoas,  liberdade para que 

desenvolvam sua personalidade à sua própria maneira.   Assim, acreditamos 

que para resgatar a “autencidade perdida”  ou ainda não encontrada, os 
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sujeitos precisam investigar as configurações morais que sustentam  suas 

concepções de vida, os valores significativos que sustentam as suas 

identidades. Antes de reconhecer a identidade alheia, é fundamental que o 

sujeito reconheça a sua própria, e talvez, ao reconhecê-la,  torne mais fácil 

para ele estreitar relações interculturais autênticas.        

 

5.3   O RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE E DA CULTURA C OMO 

AFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE  

 

Charles Taylor compreende a expressividade como fator importante para 

se entender a formação da identidade contemporânea. O autor resgata a 

expressividade trabalhada no romantismo alemão para desenvolver a 

problemática das ações humanas e dos posicionamentos morais do indivíduo 

no espaço público.  

 

O seu pensamento procura compreender as ações que buscam 
exprimir concepções morais por intermédio dos seus agentes. 
Agindo, o indivíduo procura articular formas significativas para 
expressar valores ( ARAÚJO, 2004, p.2 ). 
 
 
 

A própria capacidade de um indivíduo de se pensar como tal e definir as 

qualificações desta individualidade é amplamente determinada por suas 

interações e experiências sociais.  A identidade do indivíduo vai se constituindo 

pelo contato com o outro e através de uma troca contínua que permite ao seu 

eu – o self – estruturar-se e definir-se pela comparação e pela diferença, num 

processo de reconhecimento e de autenticidade.   
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O ideal de autenticidade, torna-se decisivo. Herder afirma que 
cada um de nós tem a sua maneira original de ser humano: 
cada pessoa possui a sua própria “medida”. Trata-se de uma 
idéia que ganhou raízes profundas na consciência moderna. 
Antes do final do século XVIII, ninguém havia pensado que as 
diferenças entre seres humanos pudessem assumir este tipo 
de importância moral. Existe uma determinada maneira de ser 
humano que é a minha maneira. Sou obrigado a viver a minha 
vida de acordo com essa maneira, e não imitando a vida de 
outra pessoa. Se não fizer, deixo de compreender o significado 
da minha vida: ser humano deixa de ter significado para mim 
(TAYLOR, 1994, p. 50). 

 

Taylor pensa que a necessidade de reconhecimento do indivíduo 

acompanha a história das civilizações. Mas é na idade moderna que ela torna-

se problemática porque há diversas condições sociais e históricas que podem 

levar uma tentativa de reconhecimento ao fracasso. Para o autor no período 

pré-moderno, “não se falava em ”identidades” nem em “reconhecimento” – não 

porque as pessoas fossem destituídas de (aquilo a que chamamos) 

identidades” (1994, p.55) ou porque estas não dependiam do reconhecimento, 

mas, sim, porque não eram suficientemente problemáticas para serem 

discutidas como tal. 

Para Taylor, sabemos quem somos a partir do momento que 

compreendemos aquilo que tem importância para nós. “Saber quem sou é uma 

espécie de saber em que posição me coloco” (1997, p. 44). A identidade de um 

indivíduo é definida pelos compromissos e identificações que determinam as 

suas escolhas e que fazem parte das suas configurações morais. 

   

As configurações proporcionam o fundamento, explicito ou 
implícito, de nossos juízos, intuições ou reações morais em 
qualquer das três dimensões. Articular uma configuração é 
explicar o que dá sentido a nossas respostas morais. Isto é, 
quando tentamos explicitar o que pressupomos ao julgar que 
dada forma de vida vale de fato a pena, quando colocamos 
nossa dignidade numa certa realização ou posição ou quando 
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definimos de dada maneira nossas obrigações morais vemo-
nos articulando, o que tenho denominado “configurações” 
(TAYLOR, 1997, p. 42). 

 

[...] Defino quem sou ao definir a posição a partir da qual falo 
na árvore genealógica, no espaço social, na geografia das 
posições e funções sociais, em minhas relações íntimas com 
aqueles que amo e, de modo também crucial, no espaço de 
orientação moral e espiritual dentro do qual são vividas minhas 
relações definitórias mais importantes (TAYLOR, 1997, p.54). 

 

 

Vemos acima que ninguém adquire as linguagens necessárias para 

autodeterminação por si mesmo. Somos apresentados a elas através das 

trocas com outros que importam para nós e nas relações que estabelecemos 

com a cultura.  Carvalho (2007) acredita que a definição do que é cultura e 

quais valores devem ser valorizados dentro das diversas culturas existentes 

não é tarefa fácil. Entretanto, como já afirmamos anteriormente, diferentes 

professores podem fazer diferentes tipos de seleção no interior da cultura. O 

modo pelo qual a informação é selecionada, disposta e seqüenciada para 

construir um quadro da realidade contemporânea e histórica é mais do que 

uma operação cognitiva; é também um processo intimamente ligado às crenças 

e valores que orientam nossa vida, ou seja, a identidade de cada pessoa.  

Entre as diversas suposições ideológicas que estruturam a maneira 

como os homens percebem e interpretam o mundo, servindo como amálgama 

para a consolidação de sua cultura está a religião.  No contexto investigado, ela 

será determinante na reflexão sobre as ações da comunidade libanesa em Foz 

do Iguaçu, pois contrastando com o entorno, predominantemente cristão, a 

religiosidade islâmica pautará as ações desta comunidade no espaço público. 

Enquanto que nas comunidades binacionais atuantes no Programa Escolas 
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Bilíngues    de Fronteira, a dimensão religiosa não estará presente dando 

espaço as questões relativas a nacionalidade, a valorização do território e da 

paisagem local.   Gómez (1998) afirma que a cultura, principalmente a nacional 

e a religiosa, que teriam funcionado até então como elementos de unidade e 

integração nas sociedades de classe, estariam, em nossos dias, passando por 

um forte processo de mudança. “De “cimento” das narrativas integradoras das 

nações estão passando a atuar como elemento desencadeador de afirmações 

da diferença e da fragmentação social” (Gómez, 1998, p. 17).  

É interessante perceber que mesmo convivendo na mesma região, a  

população  libanesa e a argentina percebem o entorno de maneira diferente. 

Isso ocorre porque mesmo estando num mesmo território processam as 

informações  a partir de cultura e identidades próprias.  A paisagem e o 

território valorizado na Escola Libanesa Brasileira é o do Líbano, o espaço 

original, aquele que dialoga com a ancestralidade e tradição cultural que move 

seus atos. Em Puerto Iguazú, tal como ocorre em Foz do Iguaçu, o território  

original também é valorizado, mas a ancestralidade recuperada é a do mito 

fundador, o índio, particularmente, a cultura indígena guarani. Entretanto, 

diferentemente do que ocorre com os libaneses em Foz do Iguaçu em relação 

a sua cultura original, a herança indígena é valorizada romanticamente, num 

universo simbólico que não interfere nas configurações morais e ações dos 

sujeitos.      

Acreditamos que a valorização do espaço original e da manutenção da 

tradição islâmica tal como vimos na Escola Libanesa Brasileira são estratégias 

desta comunidade  para a preservação da autenticidade, tal como a definimos 

na investigação. Se nas sociedades antigas, tal como aponta Taylor (2011) o 
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que agora chamaríamos de identidade de uma pessoa era, em grande medida, 

estabelecida por sua posição social, a chegada de uma sociedade democrática 

não põe fim a isso, porque as pessoas ainda podem se definir por seu papel 

social. No entanto, poderá causar conflitos, se essa identificação social não 

corresponder ao próprio ideal de autenticidade. Ou seja, a “imposição” ou 

manutenção da identidade cultural não será autêntica se não for escolha 

subjetiva do sujeito.  

O descontentamento de jovens libaneses ou de famílias pluriétnicas com 

as regras impostas  pela religiosidade islâmica faz com que coloque em dúvida 

a manutenção da cultura original, provocando com isso um acirramento  da 

tradição muçulmana na região. Daí a importância da atuação da comunidade 

islâmica, dos líderes religiosos e da    Escola Libanesa Brasileira na 

preservação da “autenticidade”.   Contudo, reafirmamos que a  autenticidade 

não pode ser imposta ou defendida de maneira que colapse horizontes de 

significado. A autenticidade da vida do sujeito vem dela ser escolhida e 

fundamentada na liberdade autodeterminante.  

 Definimos a identidade pelo diálogo, por vezes pelo conflito, com as 

identidades que nossos outros significativos querem reconhecer em nós. Taylor 

(2011) reconhece que a conformidade social pode ser um empecilho para a 

originalidade do sujeito, e que para alcançá-la ele tenha que lutar contra regras 

externamente impostas ou alheias a sua subjetividade.  “A autenticidade é ela 

mesma uma ideia de liberdade; envolve a descoberta do projeto de minha vida 

por mim mesmo, contra as exigências de conformidade externa” (TAYLOR, 

2011, p. 74). A partir deste contexto podemos entender o motivo da afirmação 
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da subjetividade em comunidades autoritárias ou marcadas fortemente pela 

tradição, tornar-se algo desafiador, complexo e fortemente combatido.  

 

5.4. A IDENTIDADE E A CULTURA NO CURRÍCULO ESCOLAR:  

TERRITÓRIO DA MEDIAÇÃO 

 

Se pensarmos na palavra educação tanto como formação e socialização 

do sujeito como a restringindo ao domínio escolar, é necessário reconhecer, 

como aponta Forquin (1993) que se toda educação é sempre educação de 

alguém por alguém, ela supõe também, necessariamente, a comunicação, a 

transmissão, a aquisição de alguma coisa: conhecimentos, competências, 

crenças, hábitos, valores, que constituem o que se chama precisamente de 

conteúdo da educação.  

 

Então o que significa a palavra “cultura”, quando se fala da 
função de transmissão cultural da educação? Essencialmente, 
um patrimônio de conhecimentos e de competências, de 
instituições, de valores e de símbolos, constituído ao longo de 
gerações e característico de uma comunidade humana 
particular, definida de modo mais ou menos amplo e mais ou 
menos exclusivo (FORQUIN, 1993, p. 12).     
 
 

Os pesquisadores que se debruçaram sobre a análise do currículo 

partem da idéia que as experiências de escolarização propagam mais do que 

os conteúdos da cultura e da moral hegemônica. Um dos motivos seria a 

presença do currículo oculto, que  consiste em normas, valores e crenças não 

declaradas que são transmitidas aos estudantes através da estrutura 

subjacente do significado e no conteúdo  formal  das relações sociais da escola 

e na vida em sala de aula.  Para  Giroux  (1997), o currículo oculto pode ser 
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compreendido como as intenções, geralmente não conscientes, que estão 

presentes no currículo oficial e na prática dos professores.  

 

A nossa formação docente muitas vezes é marcada por uma 
inculcação de preconceitos que, certamente, corroboram para 
a produção de maiorias invisíveis e silenciadas, e isto é tão 
forte que nem percebemos. [...] Aprendemos nos livros, nos 
meios de comunicação, na grande mídia, nos filmes, revistas, 
outdoors, jornais... a idealizar algumas características humanas 
como as representantes legitimas e naturais do que seja ser 
humano. Normalmente homens, brancos, padrão euro-norte-
americano de vestir e agir.  [...] Apreendemos este preconceito 
relativo ao que seja um ser humano ideal e quando nos 
deparamos com nossos alunos reais ou abrimos mão dessa 
idealização ou passamos a exercer  o nosso racismo, 
machismo; passamos a estigmatizar e invisibilizar nossa 
realidade  (TRINDADE, 2002, p.10/11). 

 

 
 O currículo adotado na escola é apenas uma seleção entre várias 

possibilidades.  Carvalho (2007) ratifica que toda  educação supõe uma 

seleção no interior da cultura e uma reelaboração dos conteúdos a serem 

transmitidos aos alunos. Portanto, é necessário a utilização de textos diversos 

que objetivem a cultura a partir de diferentes perspectivas, já que nem toda a 

cultura da qual temos consciência está disponível em representações 

codificadas (escritas, por exemplo) para facilitar sua abordagem pelos sujeitos.        

Forquin (1993) acredita que são essas relações de força e de opinião 

que prevalecem em um dado momento e transformam o processo de seleção e 

re-seleção dos conteúdos.     

 

O modo como uma sociedade seleciona, classifica, distribui, 
transmite e avalia os saberes destinados ao ensino reflete a 
distribuição do poder em seu interior e a maneira pela qual aí 
se encontra assegurado o controle social dos comportamentos 
individuais. Trata-se com efeito de fazer surgir o sistema 
complexo de relações que pode existir, nas sociedades 
contemporâneas, entre a estrutura dos saberes e o modo de 
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funcionamento das transmissões escolares por um lado, e, por 
outro lado, das formas dominantes de poder e o controle social 
que se exercem tanto no interior das instituições educativas 
quanto no nível da sociedade global (FORQUIN, 1993, p.85). 
 

Não se pode ensinar tudo, é necessário fazer escolhas, variáveis 

segundo os contextos, os recursos disponíveis, as necessidades sociais e as 

tradições culturais e pedagógicas. A tarefa de decidir cabe aos responsáveis 

pelas políticas educativas, mas também, no nível cotidiano, dos professores, 

que nas salas de aulas, também têm que fazer as suas escolhas. Assim, “o 

ensino é inseparável da idéia de um valor inerente à coisa ensinada, e que 

beneficia, de algum modo, por efeito de contaminação ou de assimilação, 

aquele a quem o ensino se dirige” (FORQUIN, 1993, p. 145).       

Os professores devem confrontar-se não somente com o conteúdo que 

eles vêem, mas por que eles vêem esse conteúdo de determinada forma. 

Quando conseguimos entender a razão de vermos o que vemos, nós estamos 

pensando sobre o pensar, analisando as forças que moldam nossa consciência 

e a colocamos num contexto de autenticidade.     Kincheloe (1997) também 

entende que todo olhar é seletivo e filtrado pelas formas como o poder tem 

construído nossa subjetividade.    

 
A teoria crítica está preocupada com a extensão da 
consciência humana do homem ou da mulher como seres 
sociais. Um indivíduo que adquire tal consciência, poderia 
entender como suas opiniões políticas , crenças religiosas, 
papel de gênero, autoconceito ou perspectivas educacionais  
têm sido influenciadas pela cultura dominante. A teoria crítica 
promove, assim, auto-reflexão. Na minha atividade como 
professor no curso de graduação em educação eu ajudo os 
alunos a cultivar uma visão crítica teoricamente baseada  da 
construção de suas próprias consciências como futuros 
professores. Por que eu decide ensinar assim? Que forças em 
minha vida moldaram esta decisão? Como têm estas forças 
contribuído para o estilo de professor que eu me tornaria? 
Estas questões combinadas com uma introdução à teoria  
crítica pós-moderna iniciam um processo introspectivo que, no 
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final, não é somente autoconhecimento, mas também crítica 
cultural e educacional. Indubitavelmente, os estudantes 
chegam a conhecer-se melhor ao trazer para a consciência o 
processo através do qual suas consciências são construídas 
(KINCHELOE, 1997, p. 115). 
 

 

Os professores não são politicamente neutros porque eles se identificam 

com um sistema de sentido que abarca seus valores morais e que os definem 

como indivíduos.  Na vida diária os professores preferem incluir algumas 

formas de conhecimento enquanto excluem outras do currículo, e estas 

decisões tomadas no cotidiano escolar são  políticas. A partir das suas 

escolhas, eles podem legitimar certas crenças enquanto deslegitimam outras, 

valorizar certas práticas de um grupo cultural em detrimento de outro.  Para 

Giroux (1997), os professores e administradores deveriam abordar a educação 

examinando suas próprias perspectivas sobre a sociedade, as escolas e a 

emancipação. Em vez de tentar fugir de suas próprias ideologias e valores, os 

educadores deveriam confrontá-las criticamente de forma a compreender como 

a sociedade os moldou como sujeitos. “Os professores e administradores 

devem esforçar-se para compreender como as questões de classe, gênero e 

raça deixaram uma marca sobre sua maneira de pensar e agir” (GIROUX, 

1997, p.40).   

Reconhecer que as escolhas que fazemos com respeito a todas as 

facetas do currículo e pedagogia são carregadas de valor significa nos 

libertarmos de impor nossos próprios valores aos outros, é compreender que 

fizemos uma escolha num universo rico de possibilidades. Entretanto, é 

necessário perceber as razões que nos fazem escolher determinados 

caminhos, aí está a importância de termos consciência de nossa identidade.  

Admitir isso significa que podemos partir da noção de que a realidade nunca 
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deveria ser tomada como dada, mas que, em vez disso, deve ser questionada 

e analisada.  

Banks (1999) afirma a partir do contexto americano que muitos projetos 

educacionais multiculturais  fracassaram justamente por falharem no 

questionamento e na compreensão do que é cultura e na forma como ela é 

construída e reelaborada na escola.    Para o autor o que precisa ser mudado 

não é a cultura do aluno, mas a cultura da escola, que é construída a partir de 

um único modelo cultural, o hegemônico, apresentando assim, um caráter 

monocultural. 

Banks (1994) afirma que existem diferentes formas de abordar a questão 

das relações entre educação e cultura (s) no contexto escolar47.  A partir do 

cenário investigado: Escola Libanesa Brasileira e Programao Escolas Bilíngües 

de Fronteira,  podemos pensar algumas destas estratégias.  

A Abordagem étnico-aditiva considera que os conteúdos étnicos podem 

ser adicionados ao currículo sem que este seja reconceitualizado ou 

reestruturado. Em livros ou materiais didáticos isso ocorre quando algum 

capítulo ou tema cultural é acrescido sem a devida contextualização com o 

todo da obra original. No Brasil, a partir da Lei 10.639/03 que traz a 

obrigatoriedade do ensino da História Africana e Afro-Brasileira e a Lei 

11.645/08 que inclui a História Indígena nas escolas, vemos muitos materiais 

fazerem uso desta estratégia. Ao acrescentam informações difusas sobre arte 

ou cultura indígena ou africana, apenas reforçam o olhar sobre o outro a partir 

do exótico. Na Escola Libanesa Brasileira, estas culturas são tratadas   sem a 

                                                 
47 Banks identifica dez diferentes paradigmas que permeiam a educação multicultural. Candau 
(2008) traduz para a língua portuguesa como: O étnico-aditivo; o desenvolvimento do 
autoconceito; a privação cultural; a linguagem, o racismo, o radical, o genético, o pluralismo 
cultural, a diferença cultural e o assimilacionismo.  
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dimensão da ancestralidade, da religiosidade e da memória, idéias centrais 

para a compreensão de suas identidades.  

No Programa Escolas Bilíngues tanto a cultura argentina quanto a 

brasileira é apresentada a partir de festas e comidas étnicas.  Lembramos, que 

os alunos matriculados em ambas as instituições de ensino envolvidas na 

parceria, mas que não fazem parte das turmas que cruzam a fronteira, só 

entram em contato com as ações do projeto em momentos específicos, como 

as comemorações relativas a datas históricas ou culturais, tais como o carnaval 

ou as festas juninas. Inclusive, as professoras brasileiras relataram que fizeram 

uma pesquisa na escola argentina sobre as festividades típicas daquele país 

com o intuito de relacioná-las ao Brasil, contudo, ficaram surpresas ao detectar 

que não havia festas ou manifestações que pudessem caracterizar-se  como 

“folclóricas”. Revelando tanto a forma simplista como percebem   essas 

práticas culturais, como a tentativa de adequação da cultura alheia aos seus 

critérios morais e estéticos.  

 A Linguagem e o Pluralismo Cultural  caracterizam outras duas 

abordagens da educação multicultural para Banks (1994).   O domínio da 

língua materna desde criança seria uma forma de garantir a preservação da 

identidade e dos valores étnicos da comunidade. Já o domínio da língua do 

outro,  seria uma forma de garantir uma comunicação mais eficaz e correta 

entre culturas diferentes. Cada uma destas idéias sustenta respectivamente o 

projeto pedagógico da Escola Libanesa Brasileira e o Programa Escolas 

Bilíngüe de Fronteira.  

A abordagem do Pluralismo Cultural  compreende que as escolas devem 

promover identificações e compromissos étnicos relacionados às suas culturas 
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de origem. Desta forma, os conteúdos e práticas pedagógicas devem refletir as 

características étnicas e culturais dos alunos, tal como ocorre na Escola 

Libanesa Brasileira, ideologicamente ligada ao islã e a manutenção da tradição 

libanesa.  

Trouxemos aqui as estratégias que Banks (1994) acredita permear os 

currículos e as propostas de uma educação multicultural por acreditarmos que 

a ideia-chave de muitas delas é a de que cada etnia e cultura devem 

permanecer em seu próprio “território cultural”. E ao aproximá-las das escolas 

analisadas percebemos  que a dimensão da interculturalidade como  conjunto 

de práticas sociais ligadas a “estar com o outro”, ou “‘estar entre muitos”  não 

está presente. Já que a interculturalidade tal como a mediação cultural “implica 

em gerar diálogos, trocas, modos de perceber diferenciados, ampliação de 

repertórios pessoais e culturais, ciente de que há múltiplos aspectos a serem 

levados em conta” (MARTINS et al, 2010).   
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6 CONCLUSÃO 
 
 

Desde o início da investigação acreditávamos que havia em Foz do 

Iguaçu uma falta de autenticidade no diálogo que os moradores da cidade 

estabelecem com os diversos grupos culturais que permeiam o território 

iguaçuense, e isso seria resultado de uma construção política. A partir daí e do 

diálogo com as idéias de Charles Taylor, criamos e problematizamos a 

inautenticidade intercultural e o território do significado, conceitos operatórios 

que nos auxiliaram a refletir sobre a maneira como ocorrem os diálogos e os 

contatos culturais na Tríplice Fronteira.  Ao concluirmos esta investigação não 

temos dúvidas de que a tese de que há na cidade de Foz do Iguaçu uma 

inautenticidade intercultural é verdadeira. Ao longo da história da região, 

acreditamos que o discurso da integração e da convivência cultural promovido 

pelo Estado Brasileiro em relação aos países que compõem a Tríplice Fronteira 

altera as práticas culturais dos moradores de Foz do Iguaçu. Entretanto, o 

interesse por um diálogo cultural com os diversos grupos identitários que ali 

vivem, é mais resultado deste projeto político, alterado ideologicamente em 

diversos momentos, do que uma necessidade autêntica dos moradores da 

cidade de Foz do Iguaçu. 

Ao investigarmos o Programa Escolas Bilíngues de Fronteira  e a Escola 

Libanesa Brasileira  percebemos que o diálogo cultural e a interculturalidade 

não faz parte do horizonte dos sujeitos envolvidos na investigação. Um ensino 

pode dirigir-se a um público culturalmente diverso sem ser ele mesmo um 

ensino intercultural. O interculturalismo exige que todos os envolvidos no 

processo percebam que as suas ações são permeadas por pertencimentos 

étnicos e culturais.  
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Acreditamos que a falta de clareza sobre as ações tanto individuais 

quanto coletivas dos professores e gestores das escolas investigadas reforça a 

tese da inautenticidade intercultural presente em Foz do Iguaçu. Faltam a 

essas iniciativas uma compreensão e um envolvimento que vá além da 

institucionalização do discurso da interculturalidade.   

O interculturalismo na educação provoca alterações maiores que apenas 

a inclusão de novos conteúdos ou a simples promoção de culturas diversas no 

mesmo território. Ele exige que se repensem o conceito de cultura, as relações 

étnicas, sociais, pedagógicas, os procedimentos de ensino e principalmente os 

objetivos educacionais das escolas.  A reflexão sobre a prática se torna uma 

exigência fundamental para os professores.  Todas as estratégias que 

compõem o seu dia a dia precisam passar por uma análise que objetiva 

perceber como as culturas e as identidades são abordadas no cotidiano 

escolar.  

Assim, acreditamos que para tornarem-se práticas interculturais 

autênticas as escolas, os profissionais e os gestores públicos precisam 

investigar as configurações morais e os valores significativos que sustentam 

tanto as suas identidades quanto os projetos interculturais propostos. Antes de 

reconhecer a identidade alheia, é fundamental que o sujeito reconheça a sua 

própria, e talvez, ao reconhecê-la,  seja mais fácil para ele estreitar relações 

interculturais autênticas.   

Esta investigação priorizou duas propostas pedagógicas que atuam no 

território de Foz do Iguaçu e que procuram estreitar e estabelecer diálogos 

culturais diversos.  Contudo, defendemos a tese de que a inautenticidade 

intercultural encontrada nestas propostas não são resultados de subjetividades 
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específicas, mas de subjetividades que atuam num espaço onde estas 

dimensões não estão presentes de forma autêntica. 

Fronteiras, antes de serem marcos físicos ou naturais, são sobretudo 

simbólicas, referências mentais que guiam a percepção da realidade e 

dialogam com a identidade. Não sendo construções atemporais que possuem 

um núcleo imutável de valores, as identidades culturais  são reelaboradas a 

partir das novas configurações espaciais e sociais que encontram.  Portanto, o 

território do significado, conceito que amplia a abordagem fixada pela 

territorialidade ao avançar para os domínios da construção simbólica de 

pertencimento,  permite à comunidade libanesa que vive em Foz do Iguaçu a 

manutenção da sua cultura tradicional. Entretanto, diferente do que 

encontramos na Escola Libanesa Brasileira, o território do significado não 

explica o  Programa Escolas Bilíngues de Fronteira, porque as relações criadas 

entre os brasileiros e os argentinos que vivem na região são marcadas pela 

compreensão da fronteira como demarcação de limite, o ponto onde um 

território termina para que outro comece. 

Atualmente está em discussão uma nova construção da ideia de 

diversidade. Se antes ela era vista como a afirmação da heterogeneidade  

entre as culturas “cada uma enraizada em um território específico, dotadas de 

um centro e fronteiras nítidas” (Martín-Barbero, 2003, p. 60). Hoje se exige  

uma diversidade, que não apenas reconheça o outro,  mas que compreenda a 

pluralidade de identidades como enriquecimento humano e possibilidade de 

mediação autêntica.  A globalização das sociedades contemporâneas também 

ressignifica  o sentido da cidadania, pois as cidades tornam-se palimpsestos de 

referências e pertencimentos. 
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 Diferentes possibilidades de ser passam a conviver no mesmo território, 

abrindo fendas para a problematização sobre o próprio conceito de território, 

que deixa de ficar encerrado no espaço físico.  Portanto, as fronteiras que 

anteriormente delimitavam o campo da ação política  das nações,  hoje são 

móveis, instáveis,  abarcando também os diversos pertencimentos  e 

subjetividades. O redirecionamento das fronteiras poderá tanto  ser 

recrudescido como aponta Foucher (2009) ao lembrar que desde 1991, mas de 

26 mil quilômetros de novas fronteiras internacionais foram instituídas e outras 

24 mil foram objeto de acordos de delimitação e de demarcação, fazendo com 

que os muros, as cercas e as barreiras metálicas ou eletrônicas, se unidas, se 

alongariam por mais de 18 mil quilômetros ou marco para a consolidação de 

outra compreensão de fronteira.  Para que isso ocorra, a negociação e a 

delimitação das fronteiras não poderão ficar circunscritas aos interesses 

econômicos, identitários e de hegemonia. Não são apenas as fronteiras que 

são colocadas em discussão, mas a compreensão que temos de política e de 

cidadania.      
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