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ESPAÇOS FRONTEIRIÇOS NA AMÉRICA DO SUL: DESAFIOS E 

OPORTUNIDADES PARA A PASTORAL DA MOBILIDADE HUMANA


  

 

Carmem Lussi

 

 

Introdução  

Comunidades ou instituições que atuam em áreas de fronteira reconhecem uma 

complexidade no entendimento da realidade fronteiriça e dos respectivos sujeitos que 

vai muito além das referências a um lugar físico. Trata-se de uma concepção 

interdisciplinar que os termos „espaços fronteiriços‟ traduzem melhor do que o termo 

tradicional fixo de „fronteiras‟, entendidas como uma referência a fronteiras  

geopolíticas. 

A intensificação dos fluxos migratórios e o aumento dos casos de mortes e até de 

tragédias humanitárias em diferentes fronteiras na atualidade interpelam a Igreja e sua 

responsabilidade sobre a sorte dos povos em mobilidade. As fronteiras físicas e as 

regiões confinantes ou relacionadas às fronteiras físicas se apresentam como lugares 

privilegiados para o encontro ou para o abandono, para o cuidado ou para a 

discriminação, para a vida ou para a morte. Para o testemunho da fé ou para o descrédito 

da religião e das comunidades que se identificam pela sua relação com alguma forma do 

religioso e do divino.  

Assim, os espaços fronteiriços são campos especiais para atores e instituições 

que trazem, em seus genes e na sua experiência eclesial, a marca do carisma de 

Scalabrini, que assume como prioritário o amor de Deus pelos seus filhos em 

mobilidade. 

O texto recolhe algumas reflexões para esclarecer o que o discurso precisa 

incluir, quando quer pensar pastoralmente os espaços fronteiriços, e propõe algumas 

abordagens para a interpretação do desafio socioeclesial que as fronteiras apresentam 

atualmente, no contexto sul americano.  

 

De quais fronteiras falamos?  

 O grande antropólogo, escritor e político brasileiro Darcy Ribeiro entendia que 

na América existiram três formações histórico-culturais diferentes: os Povos-

Testemunho, os Povos-Novos e os Povos-Transplantados
1
. A segunda e a terceira 

formação são compostas pelos fluxos migratórios. Esses processos mostram a 

complexidade do desenvolvimento das Américas depois da independência e ajudam a 

                                                             

 Paper apresentado no Encontro de Fronteiras do Grupo Missionário do EISAL, realizado em Curitiba, 

nos dias 8 e 9 de outubro de 2015. Texto disponível no site do CSEM: www.csem.org.br/espacos-

fronteiricos-na-america-do-sul-desafios-e-oportunidades-para-a-pastoral-da-mobilidade-humana . 

 Doutora em teologia, mestre em missiologia, especialista em migrações e intercultura. Consultora sobre 

migrações e direitos humanos. Conta com dezenas de publicações sobre migrações, intercultura, direitos 

humanos e temas afins. Em 2015 publicou dois livros sobre o tema: Metodologia e teorias no estudo das 

migrações pela Paco Editorial e, pelo CSEM: Migrações e alteridade na comunidade cristã. Ensaio de 

teologia da mobilidade humana. Email: carmem.lussi@gmail.com. 
1
 Cf. ARAÚJO CAMPOS, Túlio de e MODOLO TEIXEIRA, Vinicius. “Uma base para a compreensão 

da América Latina” in Anais do XVI Encontro Nacional dos Geógrafos. Porto Alegre, 25 a 31 de julho de 

2010. Disponível em www.agb.org.br/evento/download.php?idTrabalho=1164. Acesso em 26/09/2015.  

http://www.csem.org.br/espacos-fronteiricos-na-america-do-sul-desafios-e-oportunidades-para-a-pastoral-da-mobilidade-humana
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entender os temas relacionados à questão fronteiriça. Fala-se de uma „colonialidade do 

poder‟ que há séculos infere na formação das fronteiras que hoje cortam ou desenham a 

América do Sul e, portanto, na construção de identidade e nas relações entre grupos, que 

habitam e/ou circulam nestes territórios.  

 

A colonialidade do poder implicava então, e ainda hoje no fundamental, a 

invisibilidade sociológica dos não-europeus, "índios", "negros" e seus "mestiços", ou 

seja, da esmagadora maioria da população da América e sobretudo da América 

Latina, com relação à produção de subjetividade, de memória histórica, de 

imaginário, de conhecimento „racional‟. Logo, de identidade.
2
 

 

 A herança colonial é imprescindível para entender a realidade atual da 

organização geopolítica da América do Sul, dos conflitos de fronteira ainda existentes e 

das multíplices formas de vulnerabilidade que incide nos espaços fronteiriços do 

subcontinente
3
. Segundo Araújo Campos e Teixeira, uma das consequências do fato que 

a colonização impôs drástica mudança na organização espacial, na lógica produtiva e 

nas relações culturais e sociais existentes, hoje “de maneira geral, nos países de passado 

colonial a ideia do “nacional” é muito acoplada a uma visão territorial, a qual pode ser 

ilustrada com uma temática recorrente na discussão de suas elites: a do país a se 

construir”
4
. Emerge, assim, a fraca identificação da maioria dos países como um povo, 

reunido em um contexto geográfico, assumido politicamente. Dessa forma a América do 

Sul é formada por países muito ligados ao seu recorte territorial, o que poderia explicar, 

por exemplo, as sucessivas disputas que desencadearam vários conflitos entre países ao 

longo da história desse continente, motivados pela demarcação de fronteiras, perdas 

territoriais ou conquista de um espaço tido como “próprio” pelos habitantes.  Existe um 

inegável peso colonial na América do Sul, relevante em sua identidade e no modo de se 

desenvolver e se entender, que muitas vezes é negado para dar lugar a uma suposta 

autonomia e maturidade histórica, mas repetidas vezes que volta à tona como 

fragilidade, para populações e contextos fisicamente ou socioculturalmente às margens. 

Este é um dos elementos que ajudam a explicar parte das problemáticas da temática 

fronteiriça.  

O processo de formação dos Estados Nacionais latino-americanos, entre finais 

do século XVIII e meados do século XIX, com a desagregação do antigo sistema 

colonial, trouxe problemas na definição das fronteiras entre as novas nações 

emergentes, pois estas eram muito fluidas e imprecisas e o processo que as definiu foi 

decidido por interesses políticos e econômicos externos e sem considerar a história e a 

cultura local.  

                                                             
2
 Idem, p. 4.  

3
 “Ao longo de séculos de ocupação europeia na América do Sul, vários esforços diplomáticos foram 

realizados para estabelecer suas bases territoriais. O Tratado de Tordesilhas, de 17 de junho de 1494, o 

Tratado de Madri, de 1750 e o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, iniciaram a formação territorial do 

Brasil e do continente. Merecem destaque: em 1807, a viagem de Alexander Von Humboldt; o Tratado de 

Caracas em 1859; o Tratado do Rio de Janeiro, em 1928; os Protocolos de 1905, 1912 e 1928; o Tratado 

de Londres de 1901; o Tratado de Roma de 1904; a Convenção Especial e Complementar de 1926, e os 

Acordos de 1930 e 1932, que conseguiram estabelecer a atual fronteira”. Cf. FREITAS SILVA, Paulo 

Rogério de. “Caracterização da fronteira geopolítica roraimense” in RODRIGUES Francilene dos Santos 

e CUNHA PEREIRA, Mariana (orgs.). Estudos Transdisciplinares na Amazônia Setentrional Fronteiras, 

migração e políticas públicas. Rio de Janeiro: Letra Capital Editora, 2012, pp. 181. 
4
 ARAÚJO CAMPOS, Túlio de e MODOLO TEIXEIRA, Vinicius. “Uma base, p. 7. 
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Para dar fim aos conflitos de fronteira foram ratificados vários tratados, após serem 

analisados por embaixadores estrangeiros. Mas, novamente, a diplomacia 

demonstrou-se incapaz de resolver todos os impasses, que se viram decididos em 

conflitos bélicos, a exemplo da chamada “guerra do pacífico”, que uniu o Peru e a 

Bolívia, que se opuseram ao Chile pela disputa de um deserto de salitre – matéria-

prima necessária à produção de fertilizantes e pólvora, que contava com altas 

cotações nos mercados internacionais. Com a vitória do Chile, bem mais equipada 

que as duas outras nações, a Bolívia perdeu sua passagem para o mar.
5
  

 

Fronteira é um conceito abrangente, que inclui a visão geopolítica que a entende 

como uma linha divisória de duas ou mais nações e a compreende também como um 

espaço geográfico de interação cultural, onde acontecem fluxos migratórios, práticas 

legais e ilegais, guerrilhas e degradação ambiental, assim como trocas interculturais ou 

contrabando, negociações identitárias e sociais. Ocorre também construção de processos 

culturais híbridos e de comunidades com formações específicas, que não são 

assimiláveis à maior parte dos respectivos países. A fronteira não se reduz a 

determinação física, e pensá-la apenas como limite político-administrativo é um 

pensamento simplista e pobre, que não abarca a complexidade e multiplicidade de 

significações que o termo carrega. As regiões fronteiriças “são cenários de fluxos, 

choques, misturas, integrações e mobilidades de pessoas, culturas, línguas e crenças que 

no contato com o diferente se multiplicam e dão vida às dinâmicas dos espaços 

fronteiriços”
 6

. Segundo Marinucci, Diretor da REMHU, “as fronteiras sadias são as 

fronteiras porosas, permeáveis, aquelas que permitem o encontro com a alteridade. Caso 

contrário, acabam aprisionando os privilegiados em seus cárceres narcisistas do medo”
7
. 

Os governos administram as fronteiras em base a interesses dos Estados, mas os 

espaços fronteiriços são muito mais do que isso. A fronteira assume várias funções e 

configurações, sendo um lugar de transição, de contato, mobilidade e movimento entre 

pessoas, culturas, crenças e valores. “Ao se afirmar que as fronteiras não são fixas, mas 

sim um processo em movimento, faz sentido pensar em “zonas de transição”, que seria 

estar em um terceiro espaço a que podemos chamar de „entre-lugar‟.”
8
 No caso 

brasileiro, este „lugar‟ foi legalmente definido e constituído como uma área chamada 

„faixa de fronteira‟, de 150 km
9
, que corresponde à aproximadamente 27% do território 

                                                             
5
 DIAS, Renato da Silva. “Lugares de fronteira: espaço territorial, simbólico e identitário – um ensaio” in 

Temporalidades, vol. 3, n. 1, 2011, pp. 275-296, aqui p. 281. Ao menos 11 litígios ainda são registrados 

em espaços fronteiriços na América do Sul.   
6
 SECCATTO, Ana Gláucia. “A fronteira: entre os limites e as diferenças”, s/d. Paper apresentado no V 

Seminário Internacional América Platina: “América Platina: Fronteiras de diversidade, resistências e 

rupturas”. 

Disponível em http://www.seminarioamericaplatina.com/restrito/trabalho/Ana-Gl%C3%A1ucia-Seccatto-

301014-1628-Artigo%20Ana%20Seccatto.pdf . Acesso em 03/10/2015. 
7
 A REMHU publicou um volume com o dossiê sobre Fronteiras: CSEM (org.). Migrações e 

fronteiras. REMHU, vol. 23, n. 44, 2015, 280 pp. 

8
 SECCATTO, Ana Gláucia. “A fronteira, p. 5. 

9
 “A Faixa de Fronteira resulta de um processo histórico que teve como base a preocupação do Estado 

com a garantia da soberania territorial desde os tempos da Colônia. A principal legislação em vigor sobre 

a Faixa de Fronteira foi promulgada em 1979 (Lei nº 6.634), mas o espaço territorial de segurança 

paralelo à linha de fronteira existe desde o Segundo Império. Sob o governo de Dom Pedro II a largura 

estabelecida foi de dez léguas ou 66 quilômetros. Desde então, a extensão da Faixa de Fronteira foi sendo 

alterada, primeiramente para 100 e nos anos trinta para 150 quilômetros, permanecendo até hoje. A 

Constituição de 1988 avalizou essa disposição que manteve o ideal focado na defesa territorial. A Faixa 

http://www.seminarioamericaplatina.com/restrito/trabalho/Ana-Gl%C3%A1ucia-Seccatto-301014-1628-Artigo%20Ana%20Seccatto.pdf
http://www.seminarioamericaplatina.com/restrito/trabalho/Ana-Gl%C3%A1ucia-Seccatto-301014-1628-Artigo%20Ana%20Seccatto.pdf
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nacional, caracterizada por nítidas diferenças sociais, econômicas e culturais e 

politicamente objeto de políticas específicas, seja pelo interesse socioeconômico dessa 

região, seja pela preocupação com a segurança nacional
10

. No Brasil, a faixa de fronteira 

tem “15.719 km de extensão, cerca de 10 milhões de habitantes de 11 estados 

brasileiros e faz limite com 10 países da América do Sul. Agrega 98 municípios da 

Região Norte, 403 da Sul e 69 da Centro-Oeste, totalizando 570 municípios, lindeiros e 

não-lindeiros.”
11

  

A „faixa de fronteira‟, que tem configurações similares em todos os países da 

região, é também uma área onde as variáveis sociais e culturais, a condição 

socioeconômica e os desafios emergenciais das populações ali residentes ou transeuntes 

são próprias, às quais nem sempre correspondem respectivos investimentos, adequadas 

políticas públicas e eficiente auto-organização da sociedade civil. E nem mesmo ação 

incisiva das igrejas. 

 

A fronteira não é fixa, ela é móvel, lugar de trocas e de mobilidades, „a fronteira é 

um limite sem limites‟, os fluxos contínuos sejam de pessoas, informações, 

mercadorias, ideias, culturas e etc., contribuem para que as regiões fronteiriças e 

principalmente para os indivíduos que nela habitam vivenciem uma realidade única, 

onde os limites internacionais não impedem o livre fluxo e mobilidades entre os dois 

países. É válido ressaltar que as identidades na fronteira estão em permanente 

construção e reconstrução, e que esse movimento de vai-e-vem da fronteira, se 

reflete nas culturas, línguas, costumes e crenças que se fundem e se multiplicam 

nessas regiões fronteiriças, pois a fronteira é fluida, ela tem vida própria.
12

 

 

Tradicionalmente, o entendimento do que são e como devem ser gerenciadas as 

fronteiras, com mentalidade conservadora e com rigidez, foi uma forma de efetuar uma 

suspensão dos direitos fronteiriços, com danos para inteiras populações. Hoje, os 

direitos fronteiriços não se referem somente aos povos que vivem nos diferentes lados 

da suposta linha física de separação dos países; incluem os direitos dos transeuntes, dos 

que as transformam em rotas para outros destinos. Enquanto as leis fecham as 

fronteiras, a mobilidade humana internacional as transforma em lugares porosos, onde a 

passagem de pessoas não é estancada, pode somente ser transferida de um ponto físico 

para outro e sempre com caráter temporário. A melhor abordagem das fronteiras é 

aquela que a entende  

 

como conceitos dinâmicos, complexos, geralmente incertos e difíceis de 

cartografar. É o caso das „faixas‟ fronteiriças, onde o espaço adquire uma 

                                                                                                                                                                                   
de Fronteira abriga cerca de 10 milhões de habitantes de 11 estados Brasileiros, e lindeia a 10 países da 

América do Sul.”. Cf.  http://cdif.blogspot.com.br/ . Acesso em 29/09/2015. 
10

 SEBRAE. “Sumário Regiões Fronteiriças” in Boletim de Tendências. Projeto  Inteligência do Mercado, 

s/d. Disponível em 

http://201.2.114.147/bds/bds.nsf/F095D48567B85AD6832578FE004353EE/$File/NT0004638E.pdf. 

Acesso em 27/09/2015. 
11

 MOURA, Rosa e CARDOSO, Nelson Ari. “Mobilidade transfronteiriça: o ir e vir na fronteira do 

possível” in FARIA SILVA, Eduardo; PERES, José Antônio Gediel e Trauczynski Silvia, Cristina 

(orgs.). Direitos Humanos e Políticas Públicas. Curitiba: Editora Universidade Positivo, 2014, pp. 263-

280. Aqui p. 263.
 

12
 SECCATTO, Ana Gláucia. “A fronteira, p. 13. 

http://cdif.blogspot.com.br/
http://201.2.114.147/bds/bds.nsf/F095D48567B85AD6832578FE004353EE/$File/NT0004638E.pdf
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espessura e uma multiplicidade de nuances. Em todo caso, trata-se de fronteiras 

projetadas e potencialmente abertas a toda penetração humana e cultural
13. 

 

As fronteiras são, antes de tudo, “áreas estratégicas que redefinem as relações 

entre Estados, nacionalidades, etnias e identidades”
14

. A abordagem interdisciplinar 

ajuda não só na compreensão do que as fronteiras são, mas também do que representam 

para os atores que nela vivem ou transitam e as forças e interesses que atuam nesse 

espaço. Assim, espaços fronteiriços são contextos onde temas como identidade, relações 

e alteridade são centrais na qualidade de vida e nos interesses que marcam e orientam a 

convivência social e cultural, e até mesmo as relações comerciais e políticas. “Nos 

lugares de fronteira, são evidentes as relações entre alteridades, nas quais os sujeitos 

sociais constroem sua autoimagem por meio da negação, da aceitação ou da exclusão do 

outro.”
 15

 Por isso, fala-se em „cultura de fronteira‟, como uma realidade específica, que 

diverge da cultura dos países limítrofes e caracteriza, em sua particularidade, estilo, 

necessidades, valores e até desejos dos que vivem em terras de fronteira. Tal „cultura de 

fronteira‟ incide na educação, na identidade e na percepção do Estados e das políticas, 

na compreensão que os habitantes têm sobre as instituições e até mesmo nos arranjos da 

amizade, da família e do folclore.  

 

O enfoque da cultura de fronteira é uma forma de identificar e analisar as redes 

políticas, econômicas e sociais que entretecem indivíduos e grupos nas terras de 

fronteira no interior e no exterior de cada país. Trata-se de uma cultura que revela a 

reciprocidade entre pessoas e instituições das áreas de fronteira internacional 

conectadas ao próprio país e a outros lugares distantes, em paisagens definidas por 

interações sociais peculiares, que transcendem os limites de um Estado 

determinado.
16

 

 

Trabalhar com a fronteira é dar-se conta da alteridade cultural e da pluralidade 

de visões e percepções do mundo, pois a fronteira é “o locus privilegiado onde se 

definem ethos próprios, ou seja, maneiras de ver, de viver e de pensar. Neste mesmo 

espaço se visualizam as diferenças entre o “eu” e o “outro”, e se afirmam as identidades 

sociais”
17

.  A fronteira é também o lugar da diferença entre populações, hábitos, práticas 

e representações. De alguma forma, a diversidade própria dos espaços fronteiriços 

explica o fato que são muitas as fronteiras, assim como é ampla a diversidade que 

convive dentro de uma mesma realidade fronteiriça.  

Embora o termo seja utilizado também para indicar e definir os limites entre 

culturas e identidades, dentro de um país ou de uma região de países, aqui mantemos o 

foco no fenômeno específico das fronteiras referidas aos limites entre Estados. Mesmo 

nesta acepção, as fronteiras sempre têm uma dimensão física e muitas outras que são ao 

mesmo tempo territoriais, simbólicas, imaginárias. Estas, a partir da interação e das 

reconstruções de significados no suceder de eventos históricos e culturais, desenvolvem 

                                                             
13

 FERRETTI, Federico. “As origens da noção de “fronteiras móveis”. Limites Políticos e Migrações nas 

Geografias de Friedrich Ratzel e Élisée Reclus” in Revista Continentes (UFRRJ), vol. 3, n. 4, 2014, p. 48-

65. 
14

 FAULHABER, Priscila. “A Fronteira na Antropologia Social: As Diferentes Faces de um Problema” in 

BIB, n. 51, 2001, pp. 105-125. Aqui, p. 105 
15

 FAULHABER, Priscila. “A Fronteira, p. 118 
16

 Ibidem. 
17

 DIAS, Renato da Silva. “Lugares de, p. 275. 
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novas identidades étnicas, políticas, culturais e, evidentemente, sociais. As fronteiras 

“são marcos simbólicos, locus privilegiado de encontro com a diversidade e, talvez por 

isso mesmo, espaços de tensão, simbólica e real.”
18

  

Cabe destacar que, na multiplicidade de concepções de fronteira, há estudiosos 

que sublinham a integração dos diferentes conceitos, adotados contemporaneamente, 

especialmente a que entende fronteira como espaço de diferenças e a que sublinha as 

semelhanças, que identificam por similaridades o mesmo espaço. 

 

Os intensos contatos entre os grupos nacionais nos territórios fronteiriços não 

dissolvem as diferenças culturais e simbólicas. Pelo contrário, as identidades 

nacionais se fortalecem na zona de fronteiras. O Estado nacional constrói os limites 

políticos e os agentes locais criam variados sentidos para esse limite estatal e criam 

outras fronteiras culturais (Sahlins, 2000; Río, 1998). A fronteira não se caracteriza 

apenas pela metáfora do cruzador de fronteiras (fluxos e misturas culturais), mas 

também pela do reforçador de fronteiras (fortalecimento das identidades 

nacionais)
19

. 

 

Nos espaços fronteiriços convivem, permanentemente, atores fixos e atores em 

movimento. Moradores, transeuntes e as muitas formas de nômades contemporâneos, 

que atribuem pesos e significados muito diferentes a este mesmo „lugar‟, adotando 

práticas sociais e culturais pouco homogêneas entre si, o que aumenta a complexidade e 

a especificidade das fronteiras em si, e ainda mais em relação às nações confinantes. E 

aumenta a possibilidade de emersão de resistências da fronteira em relação à tendência à 

homologação, que repetidamente cria conflitos, sobretudo por parte do externo, de quem 

não vive a fronteira ou a vive à distância. Nesse sentido, pode-se afirmar que “a 

fronteira é um fenômeno cultural que se introduz no seio da vida social, apesar de nem 

sempre deixar de ser negada por partes da sociedade”
20

.  

Emerge, assim, a importância de um processo, identificado por estudiosos do 

tema como „heterogeneização‟ das fronteiras, que acompanha sua proliferação e os 

muros que as demarcam mundo afora.  

 

Os multíplices elementos (jurídicos e culturais, sociais e econômicos, simbólicos e 

linguísticos) constitutivos do conceito e da instituição da fronteira tendem hoje, 

frequentemente, a se desenvolver em direções diferentes, sem que a linha magnética 

por muito tempo representada pela tradicional fronteira geopolítica seja ainda capaz 

de garantir e de articular sua consistência unitária.
21

  

 

 Mezzadra considera que “fronteira não é uma „coisa‟ (por exemplo, um muro, 

uma cerca ou uma ponte), mas uma relação social mediada pelas coisas. “Isso significa 

considerar as fronteiras como instituições sociais complexas, marcadas por tensões que 

                                                             
18

 DIAS, Renato da Silva. “Lugares de, p. 282. 
19

 ALBUQUERQUE, José Lindomar. “Imigração em territórios fronteiriços”. Paper apresentado no VI 

Congresso Português de Sociologia: “Mundos sociais: saberes e práticas”. Lisboa, 25 a 28 de julho de 

2008. Disponível em http://www.aps.pt/vicongresso/pdfs/302.pdf. Acesso em 29/09/2015, p. 7. 
20

 DIAS, Renato da Silva. “Lugares de, p. 295. 
21

 MEZZADRA, Sandro. MEZZADRA, Sandro. “Multiplicação das fronteiras e das práticas de 

mobilidade” in REMHU, vol. 23, n.44, 2015, pp. 11-30. Aqui, p. 19. 

http://www.aps.pt/vicongresso/pdfs/302.pdf.%20Acesso%20em%2029/09/2015
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se desenvolvem entre práticas de “fortalecimento” e práticas de “atravessamento”
22

. 

Nesse sentido, fala-se de borders struggles, que levam à emersão de uma „nova 

centralidade da periferia‟, como território produtivo, como subjetividade coletiva.  

 

O fluxo de capitais e o movimento do corpo das multidões percorrem as redes e as 

vias de fuga, enquanto espaços de mobilidade sem os quais o capitalismo não pode 

capturar e imprimir os padrões globais de flexibilidade. /.../ A leitura da experiência 

coletiva das populações em movimento sugere um potencial subjetivo, cultural e 

organizativo que emerge por meio de novas correlações de força entre as classes, 

derivada da sua presença na constituição de novas espacialidades e composições 

sócio-produtivas com seus efeitos na esfera jurídica (marcada pelas batalhas por 

reconhecimento e legitimação)
23

. 

 

   Um conceito ampliado de fronteiras “sugere ultrapassar a abordagem estática 

dessa noção como sendo um conjunto de pontos fixos”
24

, uma linha, e adotar uma visão 

flexível e aberta, que inclui além de história e geopolítica, os processos socioculturais e 

as populações implicadas, assim como os processos de mobilidade em curso em um 

determinado tempo e lugar. Pensar, assim, a fronteira requer interlocução com o novo 

sujeito coletivo que reclama reconhecimento, pelo fato de estar neste „lugar‟, antes e 

para além da centralidade forçada da consideração da fronteira como “espacialidade 

conflitual”
 25

.  

 

História, fronteiras físicas e conflitos na América do Sul 

O tema das fronteiras na América Latina ainda faz referência a uma herança de 

conflitos, antes mesmo de entrar nos litígios fronteiriços e nas tensões por causa das 

funções exercidas hoje pelas fronteiras, muitas vezes carregadas por crimes e violações 

de direitos humanos
26

. 

Os litígios fronteiriços ainda existentes na América do Sul são: 

Venezuela/Guiana pela Guiana Essequibo; Colômbia/Venezuela pela questão de 

Guajira;  Equador/Peru pela questão do Alto Cenepa;  Peru/Chile/Bolívia pela questão 

de rica e o acesso da Bolívia ao mar (guerra do Pacífico);  Paraguai/Bolívia pela questão 

de Chaco; Argentina/Chile pelo Canal de Beagle; Argentina/Uruguai pela Ilha de 

Martin Garcia; Colômbia/Peru pela região de Letícia; Guiana/Suriname, pelo Triângulo 

do New River e Plataforma Marítima. Outras fontes acrescentam também: 

Brasil/Bolívia pela pequena ilha fluvial Guajará-mirim, no rio Mamoré, em Rondônia e 

Brasil/Uruguai pela soberania de dois territórios. O primeiro é o chamado Rincão de 

Artigas e o segundo é a Brasileira, uma área fluvial na foz do rio Uruguai
27

. Ao todo são 

                                                             
22

 MEZZADRA, Sandro. “Multiplicação das, p. 20. 
23

 CUNCA BOCAYUVA, Pedro Cláudio. “A fronteira como método e como “lugar” de lutas segundo 

Sandro Mezzadra”. LUGAR COMUM  vol. 39, pp. 45-67. Aqui, p. 46. 
24

 CUNCA BOCAYUVA, Pedro Cláudio. “A fronteira, p. 58. 
25

 CUNCA BOCAYUVA, Pedro Cláudio. “A fronteira, p. 57. 
26

 Cf. sobre a origem das fronteiras na América Latina em BAU, Marcos. Origens das fronteiras do 

Brasil (1532-1909). S/d. Disponível em http://marcosbau.com.br/geobrasil-2/1763-2/. Acesso em 

03/10/2015. 
27

 Cf. RADIO GUARITA AM/ BBC NEWS. “Confira os territórios em disputa na América Latina”, de 

31 de janeiro de 2015. Disponível em 

http://www.radioguarita.com.br/noticias/CONFIRA+OS+TERRITORIOS+EM+DISPUTA+NA+AMERICA

+LATINA . Acesso em 30/09/2015.  

http://marcosbau.com.br/geobrasil-2/1763-2/
http://www.radioguarita.com.br/noticias/CONFIRA+OS+TERRITORIOS+EM+DISPUTA+NA+AMERICA+LATINA
http://www.radioguarita.com.br/noticias/CONFIRA+OS+TERRITORIOS+EM+DISPUTA+NA+AMERICA+LATINA
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11 fronteiras ainda em conflito. No ano de 2000, a cúpula sul-americana, reunida em 

Brasília, tratou oficialmente de alguns dos problemas de fronteiras na América do Sul
28

, 

prova de que este é um tema ainda politicamente relevante. O último conflito resolvido 

para o Brasil foi o caso do Acre, resolvido pelo Tratado de Petrópolis, “documento 

firmado entre a Bolívia e o Brasil a 17 de novembro de 1903”
29

. O mais recente caso de 

decisão sobre fronteiras foi o problema entre Peru e Chile, por causa de sua fronteira no 

Oceano Pacífico, que teve decisão favorável ao Peru no Tribunal de Haya, em 2014. De 

todos os litígios, um dos mais conflitantes atualmente é o da Bolívia com o Chile. Como 

a Bolívia perdeu sua saída para o mar na Guerra do Pacífico (1879-1883), travada 

contra o Chile, e na qual era aliada do Peru, atualmente tenta recuperar, no tribunal da 

ONU, 400 quilômetros de costa e 120.000 quilômetros quadrados de território. O 

pedido apresentado em 23 de abril de 2013, teve uma primeira decisão favorável à 

Bolívia em 24 de setembro de 2015. Mas o litígio ainda está longe de uma conclusão. 

Sobre os litígios fronteiriços na América do Sul, cabe ressaltar que o tema 

aparece fundamentalmente só em textos com abordagem histórica e em artigos de 

notícias, quando emergem fatos novos. As fronteiras não foram tema do volume sobre 

panorama migratório da América do Sul de 2012, publicado pela OIM
30

. A ausência ou 

o escasso interesse pelo tema pode ser indicador da mesma atitude em relação à 

fronteira como tal, suas populações e respectivas problemáticas. Cabe às fronteiras 

desenvolver centralidades emergentes, não somente por causa do crime, para fortalecer 

sua subjetividade em nível nacional e internacional e para empoderar-se, de modo a 

ganhar reconhecimento, interesse e poder de negociação. Faltam atores capazes de 

assumir esta tarefa. 

A maioria das fronteiras sul-americanas, todavia, não se destacam por litígios 

bi/trinacionais; pelo contrário, são fronteiras artificiosas para as populações fronteiriças, 

que as ignoram de fato, através de um constante movimento humano, cultural e 

comercial transfronteiriço. 

 

No contexto regional, existem fronteiras que tiveram particular permeabilidade para 

os movimentos migratórios; essa mobilidade populacional teve lugar, 

preponderantemente, entre regiões com raízes históricas e culturais comuns, 

tratando-se, de fato, de movimentos intra-regionais, cuja existência de uma fronteira 

política converteu em migrações internacionais. Assim sendo, as desigualdades entre 

os países, em seus processos de desenvolvimento, provocaram movimentos 

migratórios internacionais, que constituem uma modalidade da migração interna dos 

respectivos países, uma vez que os deslocamentos significam uma extensão 

transfronteiriça dos mesmos processos sociais (Palau, 1997).
31

 

 

                                                             
28

 Cf. DIÁRIO DO GRANDE ABC. “Conflitos fronteiriços serão discutidos na cúpula sul-americana em 

Brasília” de 28 de agosto de 2000. Disponível em  http://www.dgabc.com.br/Noticia/210105/conflitos-

fronteiricos-serao-discutidos-na-cupula-sul-americana-em-brasilia. Acesso em 30/09/2015. 
29

  SANTIAGO, Emerson. “Tratado de Petrópolis”. Disponível em 

http://www.infoescola.com/historia/tratado-de-petropolis/. Acesso em 30/09/2015. 
30

 TEXIDÓ, Ezequiel y GURRIERI , Jorge (orgs). Panorama Migratorio de América del Sur 2012. 

Buenos Aires: OIM, 2013.  
31

 PATARRA, Neide e ANTICO, Cláudia. “Municípios Fronteiriços Brasileiros: uma abordagem sobre  

deslocamentos populacionais”. Paper apresentado no XXII Encontro Anual da ANPOCS, 1998. 

Disponível em 

http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=5109&Itemid=359. 

Acesso em 29/09/2015. Aqui, p. 8. 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/210105/conflitos-fronteiricos-serao-discutidos-na-cupula-sul-americana-em-brasilia
http://www.dgabc.com.br/Noticia/210105/conflitos-fronteiricos-serao-discutidos-na-cupula-sul-americana-em-brasilia
http://www.infoescola.com/historia/tratado-de-petropolis/
http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=5109&Itemid=359
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  É conhecido que a demarcação das fronteiras políticas que constituiu os Estados 

independentes na América Latina dividiu regiões onde as respectivas populações tinham 

identidade e história comuns. Por esta razão, os movimentos migratórios fazem parte da 

história destes povos, desde sempre, não por um tradicional nomadismo, mas por 

questões de demarcação fronteiriça, sem a devida consideração dos povos e das 

culturais locais.   

 

La migración intrarregional es una constante en los países de América Latina y el 

Caribe y sobrevive a las crisis económicas y políticas. Ha acompañado las distintas 

fases del desarrollo económico y sus potencialidades en materia de integración 

subregional y regional son indiscutibles, de manera que es necesario preservarla 

por sobre los conflictos y eventuales externalidades negativas y, sobre todo, ante las 

restricciones que imponen los países desarrollados.
32

 

 

Os blocos que vem sendo criados e/ou consolidados na América Latina e, em 

particular, na America do Sul têm revelado a importância e a relevância dos temas 

humanos, sociais e culturais relacionados às populações e aos deslocamentos 

populacionais, nos países como um todo, especialmente nos espaços fronteiriços. A 

formação dos blocos acelera os processos e as relações entre os países e facilita a 

migração e a residência dos cidadãos entre/dos países membros, o que faz com que um 

bloco que nasce para ser espaço comum para interesses políticos e comerciais, não pode 

ignorar os temas da convivência e da circulação de pessoas.  

 No âmbito da América do Sul, o que há de mais avançado em tema de circulação 

de pessoas é o Acordo de Residência do Mercosul e Associados. O tema foi tratado na 

última CSM – Conferência Sul-americana de Migrações, de outubro de 2014. A OIM 

preparou para a ocasião um estudo33, no qual se destaca a principal conquista da entrada 

em vigor do Acordo de Residência, em 28 de julho de 2009, a saber, os direitos que o 

Acordo estabelece para os cidadãos:  

 

el derecho de las personas que hayan obtenido su residencia a entrar, salir, 

circular y permanecer libremente en territorio del país de recepción y a acceder a 

cualquier actividad, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, en las mismas 

condiciones que los nacionales. De acuerdo a lo previsto en su Artículo 9° los 

beneficiarios del Acuerdo tienen los mismos derechos y libertades civiles, sociales, 

culturales y económicas que ostentan los nacionales del país de recepción, 

ampliando aún más la protección en materia específicamente laboral, cuando reza 

que gozarán de un trato no menos favorable que el que reciben los nacionales, 

especialmente en materia de remuneraciones, condiciones de trabajo y seguros 

sociales”
 34

. 

 

 O mesmo estudo ressalta, também, que os direitos políticos não estão incluídos no 

Acordo, apesar de aplicar um criterio migratório inovador para a região, fundado na pertença 

                                                             
32

 MARTÍNEZ PIZARRO, Jorge (ed.). América Latina y el Caribe: migración internacional, derechos 

humanos y desarrollo. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL),  2008, p. 116. 
33

 OIM /  XIV Conferencia Suramericana sobre Migraciones. Documento de referencia. Estudio sobre 

experiencias en la implementación del acuerdo de residencia del Mercosur y asociados. Lima, Perú, 16 y 

17 de octubre de 2014. 
34

 Idem, p. 12-13. Grifos no original. 
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“de los migrantes a uno de los países de la región, colaborando con la consolidación de un 

proceso de integración con base en la persona migrante, convirtiéndose en una de las piedras 

angulares de una política migratoria intrarregional”35
. Além do Acordo de Residência do 

Mercosul e Associados, cabe lembrar que muitos acordos entre os países membros favorecem a 

circulação e a residências de cidadãos dos respectivos países, assim como a regularização 

migratória, em diferentes casos e, supostamente, a qualidade da vida e das relações nos espaços 

fronteiriços. Tais Acordos são periodicamente renovados ou adaptados, conforme interesses e 

necessidades dos países e, por vezes, dos sujeitos que se deslocam entre os respectivos países
36

.  

Apesar de alguns antecedentes históricos existirem deste o final do século XIX, 

foi somente na década de 1960 que os países do Cone Sul iniciaram a querer formalizar 

relações multilaterais. O primeiro documento assinado foi o Tratado de Montevidéu, de 

1980, que deu origem à Associação Latino-americana de Integração (ALADI). O 

MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) iniciou como uma aliança aduaneira entre 

Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, através de um acordo chamado Tratado de 

Assunção, assinado em março de 1991
37

. Mais tarde, entraram como Estados associados 

a Bolívia, o Chile, a Colômbia, o Equador, o Peru e por último, também a Venezuela. O 

México participa com o estatuto especial de membro observador. Dos “99 municípios 

fronteiriços brasileiros, 62 pertencem à região de abrangência do Mercosul”
38

.  

Outro bloco que entende favorecer a flexibilidade e até abertura de fronteiras 

para movimentos de pessoas na América do Sul é a UNASUL – União das nações Sul-

Americanas. Idealizada oficialmente desde 18 de dezembro de 2004, entrou em vigor 

em 11 de março de 2011, após 9 países terem ratificado o Tratado Constitutivo de 23 de 

maio de 2008, assinado em Brasília. Objetivo da organização intergovernamental 

UNASUL é criar uma identidade e cidadania sul-americana e desenvolver um espaço 

regional integrado entre os 12 países da América do Sul. Desde 04 de maio de 2010 tem 

Secretário Geral permanente e sua sede é em Quito, no Equador. O Parlamento Sul-

Americano será instalado em Cochabamba, na Bolívia e a sede de seu banco, o Banco 

do Sul, é em Caracas, na Venezuela. Desde 24 de outubro de 2011 tem status de 

Observador na ONU
39

. A UNASUL prevê as visitas por cidadãos sul-americanos para 

qualquer país sul-americano (exceto Guiana Francesa) de até noventa dias, apenas com 

a apresentação da carteira de identidade expedida pela entidade competente do país de 

origem do viajante. A UNASUL foi fundada dentro dos ideais de integração sul-

                                                             
35

 Idem, p. 13. O Acordo já foi ratificado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Peru, Equador e 

Colômbia. Venezuela é parte do Mercosul, mas ainda não aderiu ao Acordo de Residência. 
36

 OIM /  XIV Conferencia Suramericana sobre Migraciones. Documento de, p. 19: “Así puede 

mencionarse el Acuerdo migratorio suscripto entre Argentina y Bolivia en el año 2004 – cuya entrada en 

vigor recién ocurre en el año 2014 –, el firmado con la República del Perú en el año 2015, el Acuerdo 

con la República Federativa del Brasil en el año 2005 con motivo de las conmemoraciones del día de la 

amistad argentino-brasileña y el suscripto con la República Oriental del Uruguay en el año 2006.  

Además de los Acuerdos mencionados, Chile le concede un tratamiento reciproco a los nacionales 

argentinos en base a la aplicación del criterio de nacionalidad desde el año 2004 por medio de una 

circular Ministerial; similar medida adopta la República del Paraguay por medio de un Decreto 

Presidencial que establece el criterio nacionalidad para los argentinos que solicitan la residencia en 

Paraguay y finalmente, la República Bolivariana de Venezuela aprobó una Resolución Ministerial que 

habilita el criterio en cuestión para con los ciudadanos argentinos en dicho país –sin perjuicio que su 

aplicación ha sido muy irregular”. 
37

 Cf. NOVICK, Susana, “Mercosur y migraciones: el caso argentino”. Trabajo presentado en el II 

Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, realizado en Guadalajara, México, del 3 al 5 

de septiembre de 2006, p. 2. 
38

 PATARRA, Neide e ANTICO, Cláudia. “Municípios Fronteiriços, p. 16. 
39

 MARCANO, Julio Jesus. “Historia de la UNASUR”, s/d. Disponível em 

http://pt.slideshare.net/juliojesusmarcano/unasur-celac-petro-caribe-exposicion. Acesso em 30/09/2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guiana_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Integra%C3%A7%C3%A3o_sul-americana
http://pt.slideshare.net/juliojesusmarcano/unasur-celac-petro-caribe-exposicion
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americana multissetorial, conjugando os dois blocos regionais: o Mercado Comum do 

Sul (Mercosul) e a Comunidade Andina de Nações (CAN).  

A Comunidade Andina de Nações (CAN) é uma união aduaneira formada por 

países que tem como ponto comum a sua localização, todos a oeste da cordilheira dos 

Andes, na América do Sul. Seus membros buscam com a formação desta comunidade 

o alcance de um desenvolvimento abrangente, mais equilibrado e independente, através 

da integração andina, sul-americana e latino-americana. Antes de 1996, a organização 

era conhecida por Pacto Andino ou Grupo Andino. Os países integrantes da 

Comunidade Andina são Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. São países associados: 

Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai
40

. 

Mais um bloco merece destaque. Trata-se da Comunidade dos Estados Latino-

Americanos e Caribenhos (CELAC)
41

, criada em 2010 e formalizado em julho de 2011. 

É formada por todos os Estados da América Latina e do Caribe, que são 33 países ao 

todo. A Cúpula anual da CELAC, de 2015, foi em Costa Rica. A CELAC é a terceira 

maior economia do mundo e foi constituída com fins marcadamente políticos; 

favorecendo os interesses e o poder de negociação frente a outros blocos em nível 

mundial. Tem mostrado uma atenção privilegiada ao desenvolvimento econômico da 

região. O tema da integração regional ainda não está na pauta. 

 

A eficácia ideológica se realiza no movimento de usar a fronteira como mecanismo 

que permite convidar certos grupos para o gozo e usufruto, em nome da competição 

e do crescimento da riqueza, com a mesma razão que cinicamente justifica as 

limitações, como parte da promoção da necessidade da austeridade, da estabilidade e 

da ordem. /.../ A linguagem e as práticas de resistência e mobilidade partem de 

processos atuais tão significativos quanto aqueles envolvidos nos processos de longa 

duração como práticas apoiadas na subjetividade que se manifesta como direito de 

fuga. Esse direito constitui uma forma de responder aos processos de espoliação e ao 

trabalho coercitivo, é também o marco conceitual para tratar da resistência através 

de ações (de fuga) na direção de posições distintas
42

. 

 

A geografia e a história da América do Sul contam, ainda, com um âmbito do 

tema fronteiriço muito específico, que tem levantado sempre mais o interesse dos 

governos e dos atores sociais ativos sobre cidadania e direitos humanos: as tríplices 

fronteiras, muitas delas esquecidas, outras carregadas de estereótipos produzidos em 

torno de preconceitos e de notícias sobre crimes e uma gestão insuficiente das demandas 

locais. Se por um lado a tríplice fronteira Peru/Bolívia/Chile é conhecida pelo litígio 

sobre o acesso da Bolívia ao mar e aquela entre Brasil/Argentina/Paraguai é conhecida 

por causa do comércio, do tráfico e dos contrabandos, as da região norte do Brasil 

clamam por mais interesse e informação.  

 

                                                             
40

 Cf. http://www.infoescola.com/geografia/comunidade-andina-de-nacoes/ e o site da CAN: 

http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx . 
41

 Cf. site oficial da CELAC: http://www.celacinternational.org/. 
42

 CUNCA BOCAYUVA, Pedro Cláudio. “A fronteira, p. 50. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_Comum_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_Comum_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_Comum_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Andina_de_Na%C3%A7%C3%B5es
http://www.infoescola.com/geologia/cordilheira-dos-andes/
http://www.infoescola.com/geologia/cordilheira-dos-andes/
http://www.infoescola.com/geologia/cordilheira-dos-andes/
http://www.infoescola.com/geografia/america-do-sul/
http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx
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Tríplices fronteiras no Brasil 

O Brasil, por exemplo, tem 10 municípios situados em tríplices fronteiras, dos 

quais 6 na região Norte. Segue abaixo a relação de todas elas
43

:  

Município Estado Países fronteiriços 

1 – Laranjal do Jari Amapá Suriname e Guiana Francesa 

2 – Oriximiná Pará Guiana e Suriname 

3 – Atalaia do Norte Amazonas Colômbia e Peru 

4 – São Gabriel da Cachoeira Amazonas Colombia e Venezuela 

5 – Assis Brasil Acre Bolívia e Peru 

6 – Uiramutã Roraima Venezuela e Guiana 

7 – Corumbá Mato Grosso do 

Sul 

Paraguai e Bolívia 

8 - Foz do Iguaçu Paraná Argentina e Paraguai 

9 – Barra do Quaraí Rio Grande do 

Sul 

Uruguai e Argentina 

10 - Uruguaiana Rio Grande do 

Sul 

Uruguai e Argentina 

 

Eis o mapa que as visibiliza: 

 

O site
44

 do CDIF – Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a 

Integração da Faixa de Fronteira elenca as tríplices fronteiras da América do Sul: 

                                                             
43

 A lista encontra-se no site da Wikipedia: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADplice_fronteira#Tr.C3.ADplices_fronteiras_no_Brasil . Acesso 

em 04/10/2015. 
44

 http://cdif.blogspot.com.br/2012/02/triplice-fronteira.html . Acesso em 04/10/2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Laranjal_do_Jari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amap%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Suriname
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guiana_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oriximin%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Suriname
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atalaia_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gabriel_da_Cachoeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
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 Brasil: 09 tríplices fronteiras; 

 Bolívia: 05 tríplices fronteiras; 

 Argentina: 04 tríplices fronteiras; 

 Peru: 04 tríplices fronteiras; 

 Colômbia: 03 tríplices fronteiras; 

 Paraguai: 03 tríplices fronteiras; 

 Chile: 02 tríplices fronteiras; 

 Guiana: 02 tríplices fronteiras; 

 Suriname: 02 tríplices fronteiras; 

 Venezuela: 02 tríplices fronteiras; 

 Equador: 01 tríplice fronteira; 

 Guiana Francesa: 01 tríplice fronteira; 

 Uruguai: 01 tríplice fronteira. 

 

As 5 tríplices fronteiras da Bolívia são as seguintes: 

 Com Brasil há duas: a cidade de Bolpebra, formando uma conurbação 

com a cidade peruana de Iñapari e com Assis Brasil, no Acre (Brasil); e, 

as cidades de  Puerto Suarez e de Puerto Quijarro que fazem conurbação 

com Corumbá, no Mato Grosso e com o Paraguai.  

 As tríplices fronteira com o Chile são: ao sul, incluindo a Argentina na 
cidade de Zapeleri e ao norte, com o Peru, cuja referência é Visviri. 

 A tríplice fronteira da Bolívia com Argentina/Paraguai, enfim, no grande 
território do Gran Chaco. 

Eis o mapa que as visibiliza: 

 

O crescimento do tema das tríplices fronteiras é diretamente relacionado com o 

aumento considerável da migração intra-regional e transfronteiriça, agravado pelo 

aumento de imigração irregular por causa das políticas restritivas nos países de destino, 

que levou muitos imigrantes de outros continentes a buscar casa em países da América 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bolpebra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
https://pt.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1apari
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_Suarez&redirect=no
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do Sul. Neste movimento, as cidades fronteiriças vem exercendo um papel fundamental, 

pois nas regiões de fronteiras e especialmente nos casos das cidades-gêmeas, o custo 

dessa migração é relativamente baixo, devido à proximidade e à facilidade de acesso 

terrestre. “Outro fator que contribui para o aumento desse fenômeno social diz respeito 

ao intercâmbio de moedas, que favorecem alguns países e apresentam amplo poder de 

compra em áreas fronteiriças.”
45

  

Uma questão crucial imprescindível para o tema de fronteiras atualmente é a 

nova estratégia de gestão das migrações conhecida como exteriorização de fronteiras,  

 

a qual não foca somente na linha de fronteira, mas alcança os lugares de origem e de 

trânsito das rotas migratórias. É caracterizada por duas praticas fronteiriças: 

primeiramente subcontrata responsabilidades fronteiriças a países terceiros e, 

secundariamente, os Estados receptores de migrantes desenvolvem intervenções em 

países terceiros onde se considera que fluxos migratórios se originam ou transitam
46

.  

 

A exteriorização de fronteiras, além de ser um fenômeno totalmente 

contraditório com o princípio da soberania dos Estados, tão sagrado para a construção 

de políticas migratórias restritivas, é um conceito que viola, de antemão ao seu 

reconhecimento efetivo, o direito de migrar.  

 

No que se refere às consequências da exteriorização de fronteiras, seus efeitos 

humanitários incluem um aumento da vulnerabilidade dos migrantes e a exacerbação 

do abuso dos que migram seja por razões políticas que econômicas. /.../ Estudiosos e 

ONGs internacionais estão preocupadas com isso e especialmente sobre como os 

direitos de asilo e o princípio do non-refoulement vêm sendo considerados. No que 

se refere à lógica atrás desta forma de gestão migratória, a exteriorização das 

fronteiras é parte de um regime de gestão de fronteiras que é restritivo, insustentável 

e limitado em sua compreensão da mobilidade humana
47

. 

 

Há uma ampliação geográfica do conceito de fronteiras, pouco considerado de 

fato, mas cada vezes mais expressivo nos dados estatísticos de migrações internacionais, 

que se refere às grandes cidades próximas das fronteiras, por onde os fluxos se 

intensificam, como o caso de Quito, por causa do aeroporto, no fluxo dos haitianos, ou 

São Paulo para o fluxo boliviano e Manaus, para os fluxos de peruanos e de haitianos. 

Esta ampliação ainda não entrou praticamente nas reflexões que visam melhorar 

políticas públicas, mas interpela quem atua junto aos sujeitos destes fluxos. 

A fronteira é lugar de comunicação e troca, especialmente nos contextos 

urbanos, apesar de serem a menor parte dos territórios na América do Sul. Todavia, nas 

cidades contíguas, “prevalecem ainda tensões históricas fronteiriças e, mais que tudo, 

assimetria entre as partes, levando a quadros de expressiva desigualdade.”
48

 

                                                             
45

 Cf. RODRIGUES, Francilene dos Santos. “Dinâmicas das fronteiras pan-amazônicas: Migrações, 

famílias transnacionais e relações socioculturais”. EDITAL PRPPG/PPGSOF/PNPD n.05/2014 da 

Universidade Federal de Roraima. Boa Vista, 2014, p. 10. 
46

 CASAS-CORTES, Maribel;  COBARRUBIAS, Sebastian, PICKLES, John. “Changing borders, 

rethinking sovereignty: towards a right to migrate” in REMHU, vol. 23, n.44, 2015, pp. 47-60. Aqui pp. 

48-49. 
47

 CASAS-CORTES, Maribel;  COBARRUBIAS, Sebastian, PICKLES, John. “Changing borders, p. 57. 
48

 MOURA, Rosa e CARDOSO, Nelson Ari. “Mobilidade transfronteiriça, p. 265. 
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As cidades fronteiriças e as fronteiras isoladas, sem população e nem controles, 

especialmente nos casos de fronteira seca, constituem dois eixos transversais da 

temática migratória fronteiriça e transfronteiriça, um desafio constante e uma incógnita 

para gestores públicos, assim como para estudiosos e para operadores sociais e 

pastorais.  

Fronteiras, na atualidade, é um tema em grande parte não-urbano, mas as 

pessoas que vivem nas faixas de fronteiras, ocupam fundamentalmente espaços nas 

cidades fronteiriças, enquanto que as fronteiras sem controle nem cidades, continuam 

sendo espaços privilegiados para quem aborda a fronteira como lugar de passagem. 

Como dois mundos estranhos, os dois eixos são dois lados de uma mesma medalha, a 

que sedia o encontro e o entrecruzamento entre os povos, as culturas, muitos bens 

materiais e imateriais dos dois ou mais lados, dos respectivos países. Em alguns casos, 

como nas fronteiras da Amazônia, “emerge a urbanização da fronteira e o papel da 

cidade aí localizada é importante, pois se constitui como ponto de apoio essencial dos 

mecanismos de estruturação da fronteira, mas também como base de sustentação da 

circulação, que constitui resultado e condição de sua rápida ocupação e estruturação”
49

. 

Este processo, contudo, se contrapõe ao abandono da fronteira, especialmente daqueles 

pequenos agrupamentos rurais, que por vezes são surpreendidos por expressivos fluxos 

migratórios, sem algum apoio real dos centros, que controlam e dominam as fronteiras 

nacionais. 

 

Questões abertas que interpelam a perspectiva sociopastoral  

Quando a geografia e a história passam a palavra, inicia a voz dos que fazem o 

hoje, nas suas tentativas de fazer-se ouvir e na busca por significados e respostas, mas 

também por resultados das respostas às perguntas que ninguém quer formular porque a 

fronteira é de todos, então é de ninguém. Ninguém é responsável pelas mães paraguaias 

que querem conseguir acolhida nos centros de saúde materno-infantil do Brasil, 

ninguém quer assumir responsabilidades pelos colombianos que a Venezuela mandou 

embora, assim como ninguém responde pelo subemprego em que vivem muitos 

bolivianos nas periferias de Buenos Aires. 

 

O entendimento dos processos transfronteiriços requer uma abordagem que seja 

capaz de compreender as especificidades deste lugar, não apenas como espaço de 

separação dos Estados /.../; mas, principalmente como espaço de encontros e lugar 

privilegiado para entender as diferentes realidades econômicas e socioculturais, dos 

acordos entre as duas nações relativas ao trânsito de informações, mercadorias e 

força de trabalho, apreender o imaginário, os significados e as implicações dos 

encontros de culturas e do processo de construção e reconstrução das identidades.
50

  

 

Entre as muitas questões pendentes, que o olhar pastoral sabe perscrutar e 

perceber, seguem algumas que emergem como prioritários para quem pensa, planeja e 

atua com a marca do carisma scalabriniano, por causa do amor de Deus pelas pessoas e 

povos em mobilidade: a pluralidade de sujeitos dos espaços fronteiriços; os direitos 

                                                             
49

 FREITAS SILVA, Paulo Rogério de. “Caracterização da fronteira geopolítica roraimense” in 

RODRIGUES Francilene dos Santos e CUNHA PEREIRA, Mariana (orgs.). Estudos Transdisciplinares 

na Amazônia Setentrional Fronteiras, migração e políticas públicas. Rio de Janeiro: Letra Capital 

Editora, 2012, pp. 190. 
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 RODRIGUES, Francilene dos Santos. “Dinâmicas das, p. 5. 
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humanos e o poder das políticas públicas; a violência, o crime e suas vítimas; as 

possibilidades dos que estão fora dos espaços fronteiriços. 

 

A pluralidade de sujeitos nos espaços fronteiriços. Além dos migrantes 

fronteiriços, que moram de um lado ou do outro da fronteira e usualmente atravessam a 

fronteira física, os espaços fronteiriços escondem e acolhem muitos atores, ao mesmo 

tempo que escondem criminosos e aproveitadores. Entre os sujeitos podem estar 

turistas, migrantes, refugiados, desplazados, estudantes estrangeiros, entre outros. Estas 

pessoas atravessam esse lugar para alcançar outros destinos, ficando na região 

fronteiriça por pouco tempo, onde são protegidos por leis próprias como no caso dos 

turistas, ou expostos a todo tipo de risco, porque desconhecem o local e não existem 

suficientes estruturas ou legislação que os ampare. Outros atores também habitam essas 

regiões, como os indígenas, sobretudo as tribos/nações que foram separadas 

artificiosamente pela história da construção dos Estados Nações e os comerciantes. 

Entre estes, estão os importadores e exportadores regulares, os que fazem comércio 

ilegal e as muitas variáveis de crimes de contrabando de pessoas e de mercadorias e de 

tráfico de pessoas. Os espaços fronteiriços têm também estudiosos e autoridades, 

representantes de instituições mais ou menos fortes, que vivem na fronteira por causa da 

fronteira, e que a olham como externos, não como partes dela, tais como policiais e 

missionários/as. Cada sujeito vive a fronteira, a identifica e se identifica em modo 

diferente; interpreta seus desafios, riscos e potencialidades em modos diversos e até 

divergentes e têm uma visão peculiar das respostas e dos significados dos processos 

sociais, culturais e políticos que a atravessam. Muitos dos sujeitos que vivem e se 

relacionam nas e com as fronteiras são os transmigrantes, ou mais amplamente, as 

famílias transnacionais, “definidas assim não só pelo fato dos casamentos ocorrerem 

entre indivíduos de nacionalidades diferentes, mas, também, pelo fato de os seus 

membros encontrarem-se espalhados por vários países, manterem um forte sentimento 

de pertença à unidade familiar e estarem em contatos permanentes”
51

.  

A fronteira acolhe a todos e todas, mas pensar a vida cristã nas fronteiras é uma 

tarefa árdua e muito limitada, por vezes parcial e até fragmentada. Considerando-se a 

pastoral como a ação com a qual a Igreja se constrói e cuida de seus membros, a 

intervenção pastoral não existe sem o envolvimento das subjetividades que compõem o 

tecido local no qual e para o qual a ação missionária provinda de fora entende colocar-

se a serviço. A pastoral pode até decidir buscar interlocução e acolhida, colocando-se a 

serviço de uma única categoria de transfronteiriços, mas precisa fazer escolhas, saber 

dizer o porquê de suas decisões e estar à altura dos desafios do próprio perfil, movendo-

se para os espaços fronteiriços.  

A pluralidade dos sujeitos dos espaços fronteiriços se adéqua à diversidade dos 

micro contextos nessas regiões e às inseguranças nas relações, próprias de contextos 

dinâmicos e fluidos, onde as referências institucionais são puramente funcionais e a 

gestão pública do território tem se mostrado insuficiente e ineficaz. 

Uma categoria peculiar de sujeitos nos espaços fronteiriços são as forças 

encarregadas da segurança nacional e que, no caso do Brasil, por exemplo, são as 

mesmas encarregadas da gestão migratória de fato, as que têm poder na efetivação dos 

procedimentos de regularização dos imigrantes no território nacional, ainda que sem 

poder de tomar decisões políticas sobre o tema. Pensar e atuar em espaços fronteiriços 
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com foco na migração requer visão estratégica para as relações e articulações com estes 

atores, imprescindíveis para o tema. O alto grau de risco de morte e de violações graves 

de direitos comporta que para intervir em espaços fronteiriços é mister investir nas 

articulações, no conhecimento e em sábia colaboração com todos os atores que incidem 

no contexto. 

 

Os direitos humanos e o poder das políticas públicas. Reconhecidamente, as 

fronteiras são territórios privilegiados para a violação de direitos humanos. Em parte é 

um estereótipo, todavia, não faltam razões para que este preconceito seja objeto de 

atenção. Pensar espaços fronteiriços do ponto de vista eclesial, hoje talvez mais do que 

nunca, é se envolver na definição de prioridades e meios para construir uma pauta de 

direitos humanos, que seja intrínseca e não anexa ao compromisso missionário. E 

pensar teologicamente e pastoralmente a fronteira exige uma abrangência capaz de 

situar qualquer presença e ação missionária com abordagem integral, com a pessoa no 

centro e as relações como estratégia principal para iniciar qualquer que seja a 

intervenção. De fato, onde há violações da dignidade humana, o anúncio e o cuidado da 

fé não pode nem sabe prescindir de uma responsabilidade clara e exemplar pelos 

sujeitos implicados. Não menos que pelos sujeitos responsáveis. Para isto, “es 

indispensable conocer la gravedad de las violaciones, los factores subyacentes y 

quiénes son las personas afectadas”
52

. O olhar e a ação eclesial em contextos de 

violação de direitos é sempre tríplice: atenção pelas pessoas que sofrem as 

consequências, sem tratá-las simplesmente como vítimas; visão prospectiva para que a 

comunidade cristã saiba olhar para frente e caminhar na direção das metas que a fé e a 

vida indicam como futuro feliz e promissor; e, ao mesmo tempo, ação criativa e incisiva 

para que os processos causadores e os responsáveis pelas políticas e pela aplicação das 

leis assumam suas responsabilidades e as consequências pelos seus atos, com eficiência 

e eficácia. 

Por mais que o espaço fronteiriço seja uma realidade muito específica, promoção 

e defesa dos direitos humanos e monitoramento do exercício do poder político são dois 

eixos transversais que precisam cruzar e interagir. Assim, atuar na fronteira requer visão 

de conjunto para entender, interpretar e planejar/executar respostas adequadas. Isto 

significa também que, promover e defender direitos humanos implica, intrinsecamente, 

saber fazer interlocução com as forças e o poder que tem incidência na fronteira. 

Martinez-Pizarro afirma que existe um  

 

entrecruzamiento entre migración y vulnerabilidad: en varias regiones fronterizas 

de América Latina se detecta un alto porcentaje de migrantes que cruzan o 

permanecen sin documentación en regla. Los patrones migratorios cíclicos o 

temporales generan una mayor movilidad y, de este modo, se propician las 

violaciones y la vulneración de los derechos humanos de la persona durante el viaje 

y la estadía en el lugar de destino.
53

 

 

A escassa presença do Estado, que aparece especialmente na falta de recursos 

financeiros destinados às fronteiras (sem considerar os gastos com corpos militares), na 
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ausência ou escassa efetivação de programas governamentais voltados à população 

nestas regiões (e as dicotomias dos programas voltados ao desenvolvimento 

econômico), a expressiva presença de organizações criminosas e a escassa 

disponibilidade de dados e informações estatísticas e administrativas, indicam a 

complexidade das dificuldades estruturais que precisam ser consideradas para entender 

e tratar a dignidade humana e a promoção de direitos nos espaços fronteiriços. E um 

planejamento do ponto de vista pastoral precisa situar-se e interrogar-se sobre todos 

estes aspectos, antes mesmo de fazer os primeiros passos para intervenções nos espaços 

fronteiriços. 

Quando a fronteira física divide e impede a circulação, ela tem o poder da 

visibilidade e da convocação do poder político, o que pode representar resgate de 

possibilidades que a fronteira porosa não concede aos que entram no território e somem, 

na invisibilidade. Emerge assim a importância das relações e das ações dos atores que 

são e estão às margens, nas fronteiras. “Não é na geografia que se localiza a fronteira. 

Ela está na sociedade, Estado, história. O jogo das forças sociais, compreendendo 

grupos e classes, movimentos e partidos, configura o Estado-Nação: soberano, 

subordinado, associado etc”
54

. Neste jogo de atores, quem atua com e por direitos 

humanos tem que saber ganhar seu espaço e assinar iniciativas capazes de incidência, 

que não falem somente aos centros, mas ganhem o consenso dos que estão no centro da 

margem, que é o espaço fronteiriço. 

 

A violência, o crime e suas vítimas. Para além da variedade de subjetividades 

que os espaços fronteiriços apresentam, há uma ênfase no tema do crime em geral, e da 

violência em particular, que vem crescendo sempre mais. “La violencia que acompaña 

el cruce de las fronteras de algunos territorios es representativa del riesgo de 

vulneración de los derechos y de la desprotección de los migrantes, en especial mujeres 

y niños”
55

. Segundo Sprandel, a “travessia de fronteiras político-administrativas 

internacionais é detonadora de uma série de circunstâncias para o sujeito em 

deslocamento, especialmente em função do controle dos Estados nacionais, gerador de 

tipologias, identidades e, muitas vezes, criminalizações”
56

. É fundamental que pessoas e 

entidades que atuam em áreas de fronteiras, especialmente se o fazem, publicamente, 

por causa da fé em Jesus Cristo e com nome e a representação eclesial, sejam capazes 

de escuta dos grupos sociais e culturais locais para captar, dos protagonistas, a narrativa 

da história e das histórias de vida que permitem ir além dos crimes e das 

criminalizações, para poder trabalhar com perspectivas construtivas e não somente de 

prevenção e proteção de violações de direitos. O escuta do atores permite, também, o 

conhecimento da efetiva realidade local, das categorias que a população local usa para 

atribuir significados aos seus dramas, sonhos e projetos e até mesmo para entrar a fazer 

parte dos atores acolhidos com direito a voz, não somente como olhares estranhos, dos 

quais os protagonistas locais precisam e ao mesmo tempo precisam se proteger. 

Mezzadra, segundo Cunca Bocayuva, usa o termo “direito de fuga”, para referir-

se à superação do sistema de fronteiras e controles fronteiriços, pela primazia das 

subjetividades que as povoam e dos interesses das populações diretamente implicadas 
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nas regiões de fronteira. O „direito de fuga‟ se contrapõe às „políticas de recusa‟ dos 

países conhecidos como receptores de fluxos migratórios. Onde o controle, as políticas 

indefinidas ou restritivas, a ausência do Estado e de atores sociais corresponsáveis e os 

focos de emergência prevalecem, a fronteira pode se articular “como um lugar de 

fabricação do inimigo. /.../ montagem da imagem do “outro”, como o discurso sobre o 

criminoso, o fanático, o terrorista, o bárbaro, o desqualificado, etc.”
57

.   

 

„direito de fuga‟ [refere-se às] tensões e conflitos entre a pressão de uma 

multiplicidade de forças estruturais e o momento da agency, da capacidade subjetiva 

de ação, dentro da migração. Ao assumir o ponto de vista dessas tensões e desses 

conflitos, se torna possível enxergar os movimentos dos migrantes e as experiências 

migratórias enquanto espaços estratégicos para a produção de subjetividade.
58

 

 

Os olhares, nos espaços fronteiriços, se dividem entre olhares de dentro e olhares 

para dentro. Os olhares de dentro tendem a identificar mais as semelhanças dentro do 

espaço restrito fronteiriço e no „outro lado‟ da linha de demarcação do limite nacional. 

Já os olhares para dentro, divide o „nós‟ do „outro‟, separam e estigmatizam quem está 

do lado de lá da fronteira, e dispõem por categorias sobrepostas, os sujeitos do contexto, 

favorecendo e promovendo discriminação e exclusão. No entanto, as condições 

culturais, implícitas na condição humana, de alguma maneira rompem a concepção de 

„limite‟ atribuído à fronteira, para uma concepção interativa e solidária, que a própria 

dureza e singularidade das fronteiras ajudam a construir. “A maneira como enxergamos 

os “outros” é parte do processo de colonização e institucionalização das fronteiras. /.../ 

os termos pejorativos e preconceituosos, são frutos desse processo de identificar e 

diferenciar, o “nós” dos „outros‟”
59

. Para que aconteça a construção de comunidades, a 

transmissão da fé e a defesa da vida com dignidade é necessário saber enfrentar estes 

dilemas e participar da construção de meios e modos para ir além. 

As violações de direitos humanos e as precariedades dos espaços fronteiriços 

não podem enganar os/as missionários/as, que deveriam ter competência suficiente para 

atuar no lugar e têm sabedoria e conhecimento para valorizar e consolidar as variadas 

formas do protagonismo dos sujeitos em mobilidade. Scalabrinianos e scalabrinianas 

estão acostumados a gerenciar o desafio de se proteger do risco da manipulação dos 

pobres e da tentação de não acreditar nos fracos e vulnerabilizados. 

 

As possibilidades dos que estão fora dos espaços fronteiriços. Para a análise 

eclesial, não diversamente de como deve ser para aquela político-administrativa, o 

estudo e o planejamento da ação não podem prescindir dos centros, dos quais as 

fronteiras fazem parte, estando às margens, não só fisicamente. 

 

En América Latina, las regiones fronterizas son zonas que presentan un 

considerable rezago en términos de su desarrollo económico y social. En concreto, 

suelen ser regiones con peores indicadores sociales y económicos de los que 
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presentan otras zonas del país y los promedios nacionales respectivos. Asimismo, y 

en cierta medida como consecuencia de ello, esta distancia social y económica que 

separa a las zonas fronterizas de sus respectivos promedios nacionales las acerca 

entre sí. /…/ Los indicadores sociales, económicos y demográficos señalan una 

mayor cercanía entre ambos lados de la frontera que respecto a los promedios 

nacionales respectivos. De esta forma, en los espacios fronterizos se manifiesta una 

especie de convergencia local y regional, en el marco de una divergencia y 

distanciamiento nacional
60

.   

 

Assim, a fronteira física pode não ser o espaço fronteiriço onde – de fato – é 

possível responder aos desafios que a população mais necessitada apresenta. Manaus 

pode ser mais „fronteira‟ do que Tabatinga; Cuiabá ou Campo Grande podem ser mais 

„fronteiriços‟ do que Corumbá, assim como Rondônia e Boa Vista hoje podem ser um 

desafio migratório maior do que Guajará Mirim e Epitaciolândia. Também as periferias 

de Buenos Aires representam um espaço fronteiriço mais desafiador do que a própria 

fronteira física entre Argentina e Bolívia. Se por um lado populações transfronteiriças 

clamam por presença, inteligência amorosa e capacidade de compromisso eclesial em 

seus cotidianos e em suas lutas, por outro lado as pessoas e os grupos humanos que 

conhecem a fronteira unicamente como barreira e que a utilizam somente para a 

travessia, merecem e precisam da atenção da Igreja, não menos que dos Estados, 

também longe da fronteira física, onde acontece o efetivo encontro com o país de 

destino. E este povo todo precisa de uma abordagem „fronteiriça‟, de algum modo ainda 

se encontram em „lugar‟ de fronteira, não se situam totalmente no novo território, apesar 

da posição geográfica. E esta tarefa não é scalabriniana, em sentido redutivo/reservado, 

é missionária e, portanto, é eclesial. E quanto maior for a capacidade dos herdeiros do 

carisma scalabriniano de promover este compromisso na e por parte da Igreja local, 

mais fecundo será seu serviço.  

As lutas de fronteira “não acontecem necessariamente ao redor das fronteiras”
61

, 

mas transbordam para dentro dos países, levam as margens até cidades distantes, como 

Manaus ou São Paulo, ao mesmo tempo ameaçando os centros e revertendo os focos da 

atenção, levando a centralidade para a margem. Quando a fronteira transborda para 

dentro, o espaço fronteiriço se alarga, e são exatamente os atores sociais e pastorais, 

junto com organismos internacionais, os que mais tem chamado a atenção dos gestores 

públicos sobre a ausência de ações, projetos e políticas adequadas para as fronteiras, 

especialmente em casos de crise. De fato, “as imagens cristalizadas e delimitadas dos 

mapas das nações não correspondem à dinâmica da vida nos espaços fronteiriços”
 62

. 

Pessoas em situação de irregularidade migratória vivem em „zona de fronteira‟ e 

muitos deles, sofrendo a ameaça de ser acompanhado compulsoriamente à fronteira, 

mesmo estando a milhares de km e por longos períodos de tempo. A pastoral que sabe 

ouvir os clamores dos espaços de fronteira e de suas respectivas subjetividades não pode 

fechar a estes sujeitos seus ouvidos e o acesso a seus recursos. 

Segundo Martinez-Pizarro, “hay que reconocer a los migrantes fronterizos como 

un sujeto especial de protección”
63

, o que comporta pensar a realidade a partir dos 

sujeitos, não da geografia ou da geopolítica. Todavia, existe uma peculiaridade da 

fronteira física que requer correspondente coerência na gestão das ações „fronteiriças‟. 
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As convergências sociais e culturais que caracterizam os espaços fronteiriços incidem 

no modo como as identidades se definem e como estas caracterizam as comunidades, as 

relações e as identidades que constroem. “Observam-se, nesta concepção de fronteira, 

como as identidades se definem em função do que é local, do que se pode entender 

como transnacional e, por conseguinte, o que lhes remete ao nacional.”
64

 E é a relação 

com o nacional que alarga a concepção de fronteira para dentro do território e vincula a 

atenção da fronteira até onde as subjetividades marcadas pela fronteira se identificam 

em relação a esta. “Trata-se de uma identidade que se constrói com base em processos 

de negação de direitos sociais, de identificação com atributos desprestigiantes 

formadores de discriminação”
 65

. Nestes contextos a interseccionalidade dos direitos se 

mostra mais claramente, onde os componentes de fenotipia, gênero e classe social se 

entrecruzam com a migração e até com a pertença religiosa. 

 

Fronteiras da Igreja 

A religião já foi usada para organizar territórios e culturas, definindo limites e 

marcando margens. Ainda hoje não faltam contextos locais onde a religião e as igrejas 

participam da construção de espaços simbólicos, geográficos e imaginários, seja como 

espaços de relações, seja como fronteiras criadas na forma de barreiras para os 

movimentos de pessoas. Até uma errônea concepção do sagrado é utilizado para dividir 

quem pode e quem não pode entrar ou passar por certos territórios ou espaços físicos. A 

fronteira é um marco de identidade cultural, não somente entre grupos étnicos e 

linguísticos, como também religiosos. A religião não precisa necessariamente marcar 

geograficamente uma divisão entre os “de fora” e os “de dentro”, mas a história tem 

mostrado que a fé e a identificação com a Igreja não impediram a criação ou o 

fortalecimento de exclusões e discriminação, especialmente através de estereótipos que 

ajudam a separar, dividir e excluir.  

Cabe ressaltar que “a fronteira é um fenômeno cultural que se introduz no seio 

da vida social”
66

. A proximidade à fronteira ou a proximidade de alteridades por causa 

das fronteiras podem ser interpretadas como ameaça à homogeneização cultural e 

favorecer reações de resistência e de rejeição do „outro‟. Nos contextos eclesiais, o 

medo pelas ameaças identitárias e comunitárias das alteridades indesejadas que se 

aproximam e se afirmam é crucial e mais comum do que se acredita. Nas realidades 

locais, as comunidades cristãs, muitas vezes, terminam por se posicionar em 

conformidade com as correntes presentes no tecido social, renunciando ou abandonando 

sua função profética e o próprio mandamento do amor, antes mesmo de qualquer bom 

senso e orientação eclesial sobre pastoral da mobilidade humana ou pastoral missionária 

em espaços de fronteira.  

Totalmente na contramão dos “processos de produção de ilegalidade”
67

 que 

engrossam os discursos sobre controles e crimes nas fronteiras, para os sujeitos que 

fazem do território da faixa de fronteira um espaço humano e sociocultural, econômico 

e produtivo para todo o território nacional dos respectivos países, “a ideia de fronteiras 

como limite no cotidiano de seus habitantes é ausente, pois elas são espaços onde os 

limites internacionais não se fazem presentes (a não ser para seus governantes, que 

necessitam dos limites físicos para o gerenciamento de seus territórios). As fronteiras 
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vividas cotidianamente são espaço sem limites”
68

. Por isso, na Igreja, os espaços 

fronteiriços se constituem em desafio complexo e, com uma abordagem multíplice e 

interdisciplinar, é também um esforço incipiente. A abordagem pastoral trabalha com 

uma visão de participação que considera os sujeitos, individuais ou coletivos, como 

efetivamente protagonistas, atores que têm responsabilidade e oportunidades, para além 

da “situação fática das pessoas, de sua existência nos lugares”
69

 geográficos.  

Por causa da dignidade humana e da fé em Jesus Cristo, paroquianos de velha 

data e migrantes, de passagem ou residentes em espaços fronteiriços, da fronteira física 

ou daquela ampliada são e podem ser partícipes ativos e criativos dos processos de 

construção de relações e de comunidades, na singularidade dos espaços, como é o das 

fronteiras, sejam elas geográficas ou étnicas.  É verdade que existem subjetividades 

subjugadas pelas fronteiras, vítimas da História ou de histórias e fenômenos 

socioeconômicos e sociais, políticos ou psicológicos, mas é exatamente a perspectiva da 

solidariedade, dos direitos humanos e, sobretudo, da fé em Jesus cristo que abre a 

posturas e práticas de resistência e de transformação.  

A antropologia tem pistas de reflexão, formuladas a partir de uma mudança de 

perspectiva na concepção e explicitação dos significados e desafios da fronteira, que 

enriquecem a reflexão pastoral: 

 

A acepção antropológica da fronteira como um “fato social total” considera, 

sobretudo, o terreno imaginário no qual se constitui. As representações sobre limites 

e a incorporação de aspectos considerados ainda não plenamente estruturados por 

forças impulsionadas a partir de um “centro” propulsor incluem-se nessa definição 

como faces de uma mesma moeda. A própria fronteira é concebida como uma 

“região central”, considerando-se a interdependência dos interesses dos atores que 

representam os interesses nacionais nesses espaços (Chaumeil, 2000). /.../ fronteiras, 

no entanto, são resultado, muitas vezes, de decisões políticas arbitrárias ou fruto de 

acidentes militares. Muito poucas correspondem a características econômicas da 

topografia natural.
70

 

 

Quem está em espaço fronteiriço, literalmente, está às margens, mas não 

necessariamente é marginalizado. Pode ter escolhido estar em espaço fronteiriço, o qual 

é marginalizado pelas políticas e por muitas instituições, mas a interpretação desta 

condição pode ser transformadora. E pode também não ter escolhido este espaço para 

sua vida, mas é o que dispõe e do qual talvez nunca poderá subtrair-se, sair ou evadir.  

A reflexão teológica com fins pastorais sobre as fronteiras pode ser enriquecida 

com a experiência migratória pensada pelo pastor metodista Lee
71

, que atua nos Estados 

Unidos e nos ajuda com sua teologia intercultural, pensando a partir das margens. J. Y. 

Lee
72

 indica a marginalização como categoria chave para uma teologia em contexto 

migratório. A marginalização como chave hermenêutica refere-se à experiência do autor 

e de muitos migrantes, especialmente asiáticos, que são marginalizados nos Estados 
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Unidos por serem migrantes. Segundo o autor, os componentes racial e cultural são 

determinantes na configuração do que é a marginalização sofrida pelos migrantes.  

Dialogando com a sociologia, especialmente com as teorias sobre 

marginalização, ele desenvolve uma abordagem positiva da condição de marginalizados 

que os migrantes vivem, para entendê-la como uma situação de mediação que assume o 

estatuto de emarginado como uma posição privilegiada e transformadora. Lee propõe 

uma nova visão da marginalização, entendida como a situação das pessoas que vivem 

em duas ou mais culturas ou realidades, in-both (em ambas) e não simplesmente in-

between (entre). Trata-se de uma interpretação da experiência migratória como 

afirmação de duplo pertencimento, que comporta o reconhecimento de uma alteridade 

feita de não idêntica pertença, ao mesmo tempo em que se identifica e exige o 

reconhecimento de tal pertencimento. Marginalização é um conceito relacional. Uma 

pessoa é sempre marginalizada respeito a alguém ou alguma coisa, nunca 

autonomamente. Pensar a partir das margens ao invés de pensar a partir do centro 

oferece uma nova perspectiva.  

Da posição de periferia que a situação de emarginados representa, e na qual 

vivem, os migrantes podem descobrir uma condição nova, cujo resgate vem da fé e da 

força interior dos próprios sujeitos. Tal resgate se torna uma alteridade enriquecedora 

para todos, para a Igreja e para a sociedade, não somente para os protagonistas de tais 

processos. Isto é possível porque estar às margens torna-se lugar teológico de onde as 

pessoas vivem e pensam com criatividade sua nova situação, uma vez que a adotam 

como próprio centro, reconciliado com outras possíveis posições, outros centros e outras 

margens. Trata-se de uma posição reconciliada, que é capaz de produzir uma nova 

interpretação da fé cristã baseada no método hermenêutico, a partir de um processo de 

pensamento marginal. Conforme a teologia da marginalização, a liberação do povo 

marginalizado não é possível sem a libertação do grupo de pessoas que fica no centro, 

de seu pensamento exclusivista. Liberação é, portanto, um processo recíproco.  

O objetivo do povo marginalizado, no entanto, é mais do que a libertação do 

grupo central, é a convivência harmoniosa de todos os povos em uma sociedade 

genuinamente pluralística. Neste sentido a teologia da marginalização é holística, o todo 

é inseparável das partes. A Igreja imaginada pela teologia da marginalização pensa e se 

organiza, convive e promove uma perspectiva nova em sua imagem de si mesma, que 

supera a exclusão dos que foram colocados às margens através de uma recompreensão, 

seja do centro seja das margens, em relação e a partir da encarnação kenótica de Jesus 

Cristo. Entre as características de uma Igreja pensada nestes termos, está uma nova 

interpretação da migração. Esta hermenêutica não acontece separadamente, mas dentro 

dos demais processos de amadurecimento e configuração de uma comunidade local, em 

que os migrantes participam junto com todos os demais protagonistas do contexto. 

Porém, a marginalização nunca pode ser superada por pessoas isoladas, por uma pessoa 

individualmente. O poder de superar, assumindo e transformando por dentro a 

marginalização, é da comunidade dos marginalizados, reunidos na koinonia. É o amor 

que é capaz de construir.   

Na nova comunidade cristã dos marginalizados, a diferença é assumida. 

Segundo Lee, quando a diferença não é assumida seriamente, a ordem desaparece, a 

injustiça cresce e toda harmonia se quebra. O conceito de mesmice e singularidade, que 

é normativa na abordagem centralista, esvanece, como o centro podre de uma árvore. A 

criação, de fato, é baseada na diferença e na pluralidade.  
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A teologia das migrações de Lee, mais do que pensar sobre os migrantes, pensa 

o discipulado, a vivência da fé e as relações entre os cristãos, em contexto migratório. 

Para migrantes e autóctones, com migrantes e com autóctones. Nas palavras de G. T. 

Cruz, o teólogo coreano soube “combinar o conhecimento e a perspectiva interna à 

migração com a atitude crítica de quem é externo à experiência migratória”
73

, o que 

significa uma postura intercultural, seja no fazer teológico, seja na construção de 

comunidade cristã intercultural para a Igreja toda, não somente para os migrantes e as 

pessoas e grupos fronteiriços. 

  

Ação missionária scalabriniana sem fronteiras 

 A missionariedade scalabriniana atua nas fronteiras e por causa das fronteiras. 

Enquanto aquelas estão, normalmente, fisicamente nas faixas de fronteira dos 

respectivos países, muitas presenças atuam nas cidades de trânsito e de destino final de 

fluxos que se formam ou se configuram por causa das políticas e das gestões 

migratórias, cuja governabilidade não considera ou considera insuficientemente a 

relevância das fronteiras e dos espaços fronteiriços para as migrações internacionais. 

 Para scalabrinianos e scalabrinianas, a reflexão sobre fronteiras é 

intrinsecamente conexa ao pensamento sobre mobilidade humana em geral, e, no caso 

da América do Sul em particular, é questão migratória e de desplazamiento. A partir de 

uma abordagem „migratória‟, a fronteira revela o quanto relevante é o poder na gestão 

migratória e como os espaços fronteiriços escondem e protegem atores que exercem 

poder, legal ou ilegalmente. Existe um poder que a pertença eclesial e o carisma, a carga 

institucional e o conhecimento, teórico ou prático, bem como as relações 

interinstitucionais dispõem e exercem, na abordagem sociopastoral em contexto 

fronteiriço. Saber usar este poder, com humildade e abordagem interinstitucional, faz 

toda a diferença em vista da incidência que as pessoas em mobilidade merecem e podem 

esperar do carisma scalabriniano. 

 Isoladamente ou articulados com outros atores sociais, religiosos ou 

governamentais, scalabrinianos e scalabrinianas podem se empoderar e/ou empoderar os 

sujeitos coletivos e muitos sujeitos individuais nos espaços fronteiriços, mas a 

consciência humilde e sábia do olhar da fé, que sabe ser externo, sem ser „de fora‟, 

precisa de vigilante exercício de solidariedade e de amor para não ser um olhar para 

dentro, desde cima e sem pertencimento efetivo.  

 Na América do Sul, articulados com outras instituições ativas sobre direitos 

humanos, ou agrupadas com quem atua diretamente sobre migrações e refúgio, muitos 

sujeitos e iniciativas já fizeram a diferença nas políticas migratórias e nos percursos de 

migrantes e de grupos de migrantes, mas o tema das fronteiras ainda permanece bastante 

às margens do interesse e da atenção dos centros
74

. Os atores capazes de articular a 
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temática fronteiriça com aquela migratória podem contribuir muito com os processos 

macro estruturais de luta do setor, especialmente com a da integração regional e a da 

proteção dos direitos humanos das pessoas em mobilidade. È imprescindível a interação 

com os demais atores comprometidos com o tema ou somente com algum aspecto em 

particular. 

 

Ante la gran diversidad de contextos fronterizos y la precariedad institucional en la 

mayor parte de ellos, las organizaciones de la sociedad civil se han erigido en el 

actor clave en materia de derechos humanos de los migrantes (Canales et al., 2009). 

Ante la ausencia o escasa eficacia de políticas públicas, buena parte de las 

organizaciones de la sociedad civil que operan en estas regiones representan 

virtualmente la única red de asistencia con que cuentan los migrantes, lo que les ha 

dado una gran legitimidad entre la población, lo cual se traduce también en un 

papel de representación de la población migrante y de interlocución/ reivindicación 

con las autoridades locales y nacionales.
75

 

 

 A “ambígua função da fronteira, como espaço alfandegário, porta de entrada e 

saída de migrantes, espaço transitório, lugar „perigoso‟, permissivo ao tráfico de drogas, 

de pessoas e ao contrabando”
76

 tem ajudado na construção de equívocos que prejudicam 

migrantes, refugiados e desplazados, cujos processos necessitam muito mais que atores 

pastorais isolados para serem enfrentados com eficácia.  Por isso, os mesmos atores que 

entram em ação na ausência irresponsável do Estado, precisam saber atuar junto entre si 

e muitas vezes em parcerias com os mesmos Estados para promover políticas e 

implementar ações que possam ir além de discursos e incidir na vida dos que migram. A 

grandeza do carisma e das instituições scalabrinianas é nada diante destes desafios e 

atuar sozinhos seria desperdiçar dons e capacidades, que o Senhor concedeu para serem 

partilhados, no serviço. 

A discussão sobre os espaços fronteiriços em perspectiva pastoral é uma 

“discussão sobre fronteiras como espaços de construções culturais de identidades 

étnicas e nacionais em conflito”
 77

, em que a abordagem sabe mover-se às margens das 

tensões para atuar nos problemas sem multiplicar suas consequências sobre os sujeitos 

interessados. Não importa se os protagonistas estão em fase do projeto migratório que 

reclama nostalgicamente a identidade de origem ou se agarra em uma ou diversas 

identidades do lugar de chegada, ou ainda se os migrantes e fronteiriços vivem 

identidades hibridas e não se sentem parte de nenhum país ou nenhuma cultura de fato. 

Herdeiros e herdeiras do carisma scalabriniano sabem que a vocação carismática e a 

experiência eclesial os autoriza a assumir como própria e legítima todas as identidades e 

muitas outras nuances, se a estratégia ajuda a valorizar os sujeitos, respeitar os 

processos em que se encontram e fazer escolhas claras e esclarecidas, Estas podem 

favorecer a participação dos missionários/as nos projetos e processos dos migrantes e de 

toda a população fronteiriça, apoiando e colocando-se serviço da vida, cuidando de uns 

                                                                                                                                                                                   
Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, que atua também sobre temas migratórios. Mais 

informações sobre as organizações da sociedade civil podem ser encontradas em LUSSI, Carmem. “O 

compromisso de associações de migrantes, organizações e academia pelos direitos humanos das pessoas 
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sem desfavorecer os outros. Mesmo nos contextos em que o espaço fronteiriço dá lugar 

a algum “processo de negação de identidades nacionais”
78

, a presença pastoral tem a 

missão, na missão, de superar as tensões pela valorização dos sujeitos, pois é às pessoas 

que o Senhor envia seu Espírito, capaz de fazer novas todas as coisas.  

Paulo Suess
79

, em perspectiva missiológica e citando o papa Francisco, se refere 

à „cultura do encontro‟ como indicação privilegiada para percursos pastorais críveis, no 

contexto contemporâneo. Tal „cultura‟ exprime uma atitude interior aberta e acolhedora, 

capaz de não colocar ao centro as metas e as visões de quem toma a iniciativa no 

contexto eclesial, pois atrás de cada missionário ou missionária, há um edifício de 2 mil 

anos que chega ao interlocutor muito antes do que a pessoa possa imaginar. Para as 

migrações em geral, e para os espaços fronteiriços em particular, “a pastoral deve 

priorizar os trilhos da presença mística e da profecia que atravessam a „cultura do 

encontro‟. /.../ A pastoral do encontro prioriza o relacionamento igualitário entre 

destinatário e emissor de mensagens, porque ambos são agentes de pastoral e sujeitos da 

evangelização.”
80

 Por mais lento e árduo que possa ser o caminho, trata-se de 

“desenvolver uma cultura do encontro numa harmonia pluriforme”
81

. 

Inspirados pela tradidio scalabriniana e pela ampla experiência coletiva de suas 

respectivas instituições, scalabrinianos e scalabrinianas sabem que os desafios da 

violência, da injustiça social-política-econômica e de todas as formas de violações de 

direitos humanos nos espaços fronteiriços vão infinitamente além do que podem 

alcançar, no melhor de sua ação e articulação. Assim, na pequenez do que os limites 

reais efetivamente permitem, a profecia emerge com evidência como um eixo 

primordial para o planejamento e a atuação nos espaços fronteiriços. 

 

A pastoral profética é, segundo o Documento de Aparecida, uma função de sua 

eclesialidade: a Igreja “é chamada a ser sacramento de amor, solidariedade e justiça” 

(DAp 396), e está “convocada a ser „advogada da justiça e defensora dos pobres‟” 

(DAp 395, cf. DAp 508). “Em sua missão de advogada da justiça e dos pobres, a 

Igreja se faz solidária” (DAp 533, cf. DAp 508), e assume “a atitude de compaixão e 

cuidado do Pai, que se manifesta na ação libertadora de Jesus” (DAp 532).
82

 

 

 Organizar-se e agir, na pastoral e na ação política cristã, entendendo a própria 

posição e responsabilidade como profecia, é exaltar a qualidade de uma presença que 

não se afirma por si mesma, mas se consolida pela sua pertença eclesial e 

interdisciplinar, sabe “privilegiar os tempos dos processos”
83

 ao invés do poder e dos 

resultados estabelecidos a priori e tem sua força na valorização dos „destinatários‟ como 

sujeitos ativos, que o Pai ama e pelos quais faz sentido todo empenho da 

missionariedade scalabriniana.  
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 Enfim, indico os seis eixos que a escuta de dezenas de migrantes e refugiados 

me ajudou a identificar, quando partilharam comigo ideias e preocupações sobre a 

recíproca influência entre a experiência migratória e a vivência da fé cristã:  

 Comunidade e relações interpessoais 

 Eucaristia e pregação 

 Oração 

 Responsabilidade junto aos pobres e compromisso pelos direitos 

humanos 

 Percursos institucionalizados e o papel da formação 

 Palavra de Deus com intercultura
84

 

Com Francisco, acreditamos que a missão em espaços fronteiriços, como em 

qualquer outro lugar, é um desafio e uma ocasião para “desenvolver uma comunhão nas 

diferenças, que pode ser facilitada só por pessoas magnânimas que têm a coragem de 

ultrapassar a superfície conflitual e consideram os outros na sua dignidade mais 

profunda”
85

. 
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