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EDITORIAL 

Bárbara Isadora Grando 

 

Caro leitor,  

 

Apresentamos aqui a segunda versão 

trimestral do informativo do PET 

Geografia UDESC, trazendo as 

atividades realizadas pelo grupo nestes 

meses; o artigo “Os paraguaios de/em 

Dourados – MS: identidade e o 

território urbano” de autoria de Ailson 

Barbosa de Oliveira; além das colunas: 

De Olho no Programa, Políticas Locais, 

e PET Indica.  

Nos meses de junho e julho o grupo 

aplicou o projeto Cartografia para 

Crianças na Escola Básica Profª 

Herondina Medeiros Zeferino, para 

turmas de quinto ano, e em setembro na 

Escola Estadual Idelfonso Linhares, 

visando o aprendizado da cartografia 

básica.  No mês de julho ocorreu o XVI 

SimGeo, com o tema “Água: riscos 

geoambientais”, e os bolsistas Ian 

Monteiro e Gleidso Ferrugem aplicaram 

o projeto Geografia como Profissão na 

E.E.M. Vereador Oscar Manoel da 

Conceição.  

Mesmo com o ritmo de férias, os 

petianos continuaram  trabalhando tanto 

nas pesquisas individuais quanto na 

coletiva, além de fazer todo o 

planejamento para o segundo semestre. 

No início do mês de agosto, cinco 

integrantes do grupo foram representar 

o PET Geografia da UDESC no XXI 

ENAPET, que ocorreu na capital do 

Acre, Rio Branco. Durante os cinco dias 

de evento, foram discutidas questões 

sobre a manutenção do programa e 

questões sociais, repassadas para 

aprovação da comunidade PETiana na 

Assembleia Geral.  

Voltando às aulas, apresentamos aos 

calouros da Geografia 2016/2 nosso 

projeto de extensão A Geografia como 

Profissão, com objetivo de receber e 

integrar os calouros do curso e deixá-los 

a par das áreas de atuação do geógrafo, 

tentando também evitar a evasão do 

curso.  

Ocorreram ainda no mês de agosto  e 

setembro os eventos: Palavra de Mestre, 

com a professora Larissa Corrêa 

Firmino; Barfraseando, com o professor 

Lucas Ferreira e os petianos egressos 

Gabriel Miranda e Yasmin Fontana; 

Aula Inaugural, com o doutor Tarson 

Núñez e; Desconstruindo Situações 

Problema: Ideologia de Gênero e seu 

impacto na escola, com a professora 

doutora Jimena Furlani; Formando 

Ideias com o petiano egresso Lucas 

Gonzaga Coelho. 

Desejamos a todos um excelente 

semestre, repleto de novas experiências, 

aprendizados e amizades!
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De Olho no Programa 
Stefany Frois do Nascimento 

 

 Nos anos de 1997-2000 o 

programa sofreu uma tentativa de 

desmonte, sendo o ano de 1999 previsto 

como o último ano de funcionamento 

dos grupos PET. Devido à importância 

do programa para a formação de 

acadêmicos e sua influência nas IES, 

surgiu a necessidade de uma 

mobilização para que os grupos fossem 

então mantidos. 

Com a ajuda de muitos tutores e 

alunos, nasceu o Mobiliza PET, com o 

intuito de manter o programa e melhorá-

lo. Em 1999, o então “Programa 

Especial de Treinamento”, que antes era 

mantido pela CAPES, foi transferido à 

SESu/MEC, passando também a ser 

chamado de “Programa de Educação 

Tutorial”.  

Uma das conquistas obtidas pelo 

movimento, além da permanência do 

programa, foi a Lei 11.180/2005: 

amparo legal ao PET, que garante o 

recebimento de bolsas no valor das 

bolsas de iniciação científica e também 

a manutenção dos grupos. 

Em 2013, no Encontro Nacional 

de Grupos PET (ENAPET) que ocorreu 

em Recife – PE, foi convocada uma 

mobilização no Distrito Federal, na 

Universidade de Brasília, com o intuito 

de melhorar o programa. Algumas 

reivindicações foram: manutenção do 

Manual de Orientações Básicas, repasse 

das verbas em tempo hábil, valorização 

da educação tutorial na graduação e 

uma melhor avaliação de tutores e dos 

próprios grupos. 

Em 2015, a mobilização 

aconteceu novamente no ENAPET de 

Belém – PA e em Brasília. Grande parte 

do que havia sido reivindicado foi 

conquistado através das manifestações e 

mobilizações de muitos grupos. Desta 

vez o encontro tinha o intuito principal 

da permanência e valorização do 

programa, que outra vez seguia na 

ameaça de cortes. 

Já em 2016, a luta começou pela 

permanência dos tutores que 

estavam/estão há seis anos no 

Programa. O MEC previa o 

desligamento sumário desses tutores ao 

completarem seis anos. Começamos 

então um abaixo assinado que totalizou 

21.337 assinaturas, que foi entregue ao 

Secretário da Educação Superior do 

MEC em audiência pública. O resultado 

desta movimentação veio  via ofício do 

MEC, possibilitando os tutores 

desligados a concorrerem  novamente 

para a condução dos grupos.  
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Também neste ano, no 

ENAPET, que ocorreu na capital do 

Acre, na Universidade Federal do Acre 

(Ufac), foi escolhido em assembleia um 

representante de cada região do Brasil 

para compor a comissão de organização 

do Mobiliza PET, a fim de unificar 

ainda mais o programa em nível 

nacional. Os escolhidos foram: Stefany 

Frois (região Sul), Paulo Souza Amaral 

(região Norte), Márcia Silva (região 

Sudeste), Cayo Lopes (região Nordeste) 

e Victor Simões (região Centro Oeste). 

Foi também decidido que esse ano, 

durante o mês de novembro, nos dias 07 

a 11, acontecerá manifestações 

regionais e uma nacional com os 

respectivos representantes com o intuito 

de gerar mais visibilidade ao programa 

e evitar cortes, também enfocando o 

cenário politico atual onde está previsto 

cortes na educação.  

O Mobiliza PET teve muitas 

conquistas. No decorrer dos anos nos 

aprimoramos e seguiremos lutando para 

a permanência e melhoria do programa 

e em prol da educação.  
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Políticas Locais 
 

O CURSO DE GEOGRAFIA DA FAED – LICENCIATURA E BACHARELADO 

Professora Rosa Elisabete Militz Wupycynski Martins 

 

O Departamento de Geografia da 

UDESC oferece os cursos de Geografia 

Licenciatura e Geografia Bacharelado. 

A entrada do curso de Geografia 

Licenciatura ocorre no início do ano 

(primeiro semestre) e do curso de 

Geografia Bacharelado no meio do ano 

(segundo semestre). 

No primeiro semestre de 2010 

uma determinação do Conselho 

Estadual de Educação de Santa 

Catarina, em outubro de 2011, proibiu 

os cursos com dupla habilitação no 

Estado. Dessa forma, dado o caráter 

urgente da mudança, ficou decidido que 

o curso de Geografia ficaria com a 

mesma matriz curricular que entrou em 

vigor em 2010, porém, oferecendo 

apenas a habilitação licenciatura, 

conforme a Resolução nº 071/2011 do 

CONSUNI, referendada pela Resolução 

nº 095/2011 do CONSUNI.  

Com isso, foram criadas duas 

proposta de Projeto Político Pedagógico 

para os cursos de Licenciatura e 

Bacharelado na FAED. Um, do 

Bacharelado, que foca na formação do 

bacharel em Geografia, sem deixar de 

dar ênfase na formação clássica e básica 

da Ciência Geográfica e na prática da 

pesquisa científica e outro com foco na 

formação do licenciado em Geografia, 

sem deixar de dar ênfase na formação 

clássica e básica da Ciência Geográfica 

e na prática da pesquisa científica. 

O Curso de Geografia Licenciatura 

da Universidade do Estado de Santa 

Catarina forma graduandos que, ao 

concluírem o Curso, estão capacitados 

ao exercício do trabalho como 

professor, dominando o conhecimento 

geográfico e habilitados a ampliar a 

postura crítica e reflexiva, bem como a 

experiência de pesquisa no ensino de 

Geografia e na atuação docente. Isto 

pressupõe pleno domínio da natureza do 

conhecimento geográfico e das práticas 

essenciais de sua produção e difusão, e 

o domínio pedagógico para dar conta 

das demandas da profissão. O perfil 

profissional proposto está em 

concordância com o Parecer CNE/CES 

nº 492/2001; Resolução CNE/CP 

1/2002; Resolução CNE/CP 2/2002.  

O Curso de Geografia 

Bacharelado da Universidade do Estado 

de Santa Catarina forma graduandos 

que, ao concluírem o Curso, estão 

capacitados ao exercício do trabalho 

como bacharel em Geografia, 
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dominando o conhecimento geográfico 

e habilitados para o trabalho técnico 

dentro de suas atribuições profissionais, 

segundo a Lei do Geógrafo (Lei nº 

6.664, de 26 junho 1979) e Resolução 

1010 de 2005 do Sistema Confea-

CREA. Isto pressupõe pleno domínio da 

natureza do conhecimento geográfico e 

das práticas essenciais de sua produção 

e difusão, para suprir demandas sociais 

relativas ao seu campo de 

conhecimento. O perfil profissional 

proposto está em concordância com o 

Parecer CNE/CES nº 492/2001; 

Resolução CNE/CP 1/2002; Resolução 

CNE/CP 2/2002. 

O curso de Geografia Licenciatura 

tem duração de 08 (oito) semestres 

consecutivos, com carga horária total de 

3.402 horas/aula, o que equivale a 189 

créditos.  

 

O curso de Geografia Bacharelado 

tem duração de 08 (oito) semestres 

consecutivos, com carga horária total de 

3.006 horas/aula, o que equivale a 167 

créditos.  

 

As novas matrizes dos cursos de 

licenciatura e bacharelado estão em 

sintonia com os diagnósticos e 

proposições das Diretrizes Curriculares 

dos Cursos de Geografia, que trouxeram 

indicações para a substituição do 

currículo mínimo. Segundo as 

Diretrizes, a ampliação da área de 

atuação do profissional em Geografia 

relaciona-se igualmente com o manejo 

de novas linguagens, hoje bastante 

frequente entre os profissionais da área, 

o que pressupõe a introdução e 

aprofundamento de metodologias e 

tecnologias de representação do espaço. 

As matrizes curriculares propostas 

contemplam a legislação e apresentam 

uma articulação dos conteúdos básicos e 

complementares em núcleos específicos 

e complementares identificados às 

matérias que se desdobram em 

disciplinas fundamentais a aquisição do 

conhecimento geográfico. Os conteúdos 
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livres foram atribuídos às atividades 

complementares e disciplinas optativas. 

A necessidade de reformulação na 

formação do licenciado e do bacharel 

em Geografia impõe uma matriz 

curricular que incorpore novas 

linguagens e as alterações definidas 

pelos instrumentos legais e pelo 

redimensionamento do campo de 

exercício profissional. 

O profissional formado em 

Geografia Licenciatura ou Bacharelado, 

pode atuar nas áreas: 

Ensino fundamental, médio ou 

superior, como licenciado em 

Geografia;  

Pesquisa como professor 

universitário ou em órgãos 

governamentais e privados; Área 

Técnica, como bacharel em Geografia;  

Cada campo de atuação 

apresenta suas particularidades e 

características, mas todas trazem a 

necessidade da visão espacial 

estratégica dos fenômenos e do 

estabelecimento de inter-relações entre 

as variáveis que compõem o espaço 

geográfico. Estas estratégias e práticas 

do saber geográfico podem se 

manifestar de diferentes formas na 

atuação do profissional da Geografia. 

 

Florianópolis, 24/09/2016.  
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OS PARAGUAIOS DE/EM DOURADOS – MS: IDENTIDADE E O 

TERRITÓRIO URBANO 

 

Ailson Barbosa de Oliveira 

Mestre em Geografia pela Universidade Federal da Grande Dourados 

E-mail: alibarol@yahoo.com.br 

 

Resumo: 

 

O presente texto constitui em reflexões acerca da temática identidade e 

territorialidade, tendo por objeto de estudos os paraguaios que moram em Dourados-

MS. 

Ressaltamos que pensar sobre identidade, a partir do recorte territorial, 

pressupõe considerar o sentido de pertencimento, institucionalizado ou não.  Pertencer a 

um ponto no território é fruto de relações sociais historicamente produzidas, carregando 

significados, afetos, vivencias experiências e, a te mesmo, desejos e objetivos. 

Tomaremos como objeto de estudo a realidade dos paraguaios que vivem na 

cidade de Dourados – MS, buscando avaliar sua vivencia, histórias de vida, suas rotinas, 

possíveis resistências, ou, num sentido mais amplo o seu sentido de pertencimento. A 

metodologia adotada se dará por meio de: pesquisa de campo e/ou aproximação como a 

população paraguaia, entrevista com sujeitos que diretamente trabalham com eles, como 

professores, funcionários do setor de comércio, de imigração e saúde. 

O território institucionalizado se caracteriza por ser a base física em que as 

relações sociais, políticas e econômicas se estabelecem, a partir de agentes 

administrativos articulados pela ordem estatal. Portanto, é reconhecido legalmente, 

inclusive para oficializar processos de controle e exploração, tanto das relações de 

poder, quanto de produção econômica. 

A sociedade define o seu território por meio de práticas exercidas, as quais estão 

diretamente ligadas ao processo de concretização da territorialidade; relacionadas aos 

comportamentos diferenciados com os jogos de poder e os vários interesses em disputa, 

dependendo das influências que são exercitadas no espaço e no tempo em acordo com 

as escalas em que se manifestam. 

Por meio do levantamento realizado, dos depoimentos e enunciados, buscaremos 

analisar seu conjunto de elementos, signos e referenciais, a partir das relações que 

estabelecem com o lugar.  
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Palavras – Chaves: Lugar, Território, Fronteira, Geografia Urbana, identidade e 

territorialidade. 

 

 

1. Introdução  

 

O presente texto constitui em reflexões acerca do tema de nossa dissertação de 

mestrado, desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD. 

Inicialmente, ressaltamos que pensar na questão de identidade, a partir do recorte 

territorial, remete primeiramente, considerar o sentido de pertencimento a determinado 

lugar, seja este institucionalizado ou não.  Pertencer a um ponto no território é fruto de 

relações sociais historicamente produzidas, carregando significados e afetos vivenciados 

e experimentados ou, simplesmente, desejados. 

O território institucionalizado se caracteriza por ser a base física em que as 

relações sociais, políticas e econômicas se estabelecem, a partir de agentes 

administrativos articulados pela ordem estatal. Portanto, é reconhecido legalmente, 

inclusive para oficializar processos de controle e exploração, tanto das relações de 

poder, quanto de produção econômica. 

Esses processos apresentam uma estrutura em escalas geográficas, estabelecendo 

interações entre os fenômenos, pessoas e objetos tanto em nível próximo, como uma 

cidade, quanto em nível mais amplo, um estado e até mesmo um país. Para a ciência 

geográfica o território é a instância em que se materializam as diversas relações 

determinadas pelas classes; segundo Oliveira (1997), o território tem as formas de 

expressão conforme se dão as relações determinadas pela ocupação humana na 

superfície terrestre; de acordo com o mesmo autor, o território é o espaço transformado 

pelo trabalho sendo, portanto, uma produção humana (OLIVEIRA, 1997).  

A sociedade define o seu território por meio de práticas exercidas, as quais estão 

diretamente ligadas ao processo de concretização da territorialidade; relacionadas aos 

comportamentos diferenciados com os jogos de poder e os vários interesses em disputa, 

dependendo das influências que são exercitadas no espaço e no tempo em acordo com 

as escalas em que se manifestam. 
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Segundo Haesbaert (2004), a territorialidade humana envolve o controle sobre 

uma determinada área que deve ser concebida e comunicada, mas ela é mais bem 

entendida como uma estratégia espacial para atingir, influenciar e controlar recursos e 

pessoas, pelo controle de uma área e, como estratégia, a territorialidade pode ser ativada 

ou desativada. 

A formação de um território, quando articulado pela estrutura estatal, visa dar às 

pessoas que nele habitam a consciência de sua participação, provocando o sentido de 

identidade por meio de uma ideia de confraternização entre elas. No caso brasileiro, 

desde sua independência, mas notadamente após a República, a tentativa de construir 

uma nação a partir da base física do território administrado por um Estado não 

suficientemente forte e organizado, levou a processos em que os referenciais 

ideológicos e os valores de uma minoria de privilegiados; tentassem impor para a 

diversidade social uma ideia de Brasil que acabava por negar o reconhecimento dos 

outros, do marginalizado, do analfabeto, do explorado economicamente, do estranho ao 

padrão dessa minoria urbana e de mentalidade europeizante. 

Segundo Ortiz (1994), o tema da identidade nacional é um antigo debate que se 

trava no Brasil, segundo o pensamento do autor a cultura brasileira é uma cultura 

alienada, sendo necessário buscar uma identidade nacional para se contrapor a 

estrangeira, seria uma imposição estrutural que se coloca a partir da própria posição 

dominada em que nos encontramos no sistema internacional, o autor segue afirmando 

que “dizer que somos diferentes não basta, é necessário mostrar em que nos 

identificamos” (Ortiz, 1994, p. 7). 

O Brasil não tem uma identidade autêntica nacional, mas sim uma pluralidade de 

identidades, construídas por diferentes grupos sociais em diferentes momentos 

históricos, falar em cultura brasileira é falar em diversidades no contexto de uma 

unidade autoritária de poder político-econômico que se institucionaliza no território. 

O sentido de pertencimento a um território institucionalizado poder ser forjado 

pelo Estado de diversas maneiras; por exemplo, pelos direitos e deveres que a 

instituição territorial impõe aos seus indivíduos; porém, essa estrutura de pertencimento 

territorial, tem dado margem a diversos conflitos de identidades; que é o resultado do 

recorte geográfico institucional definido pelo Estado, que não leva em consideração a 

identidade, os hábitos e a cultura; na verdade o que o Estado pretende é criar um ideário 

territorial de identidade única de Nação; esse ideário cria tensões importantes quando 

aos lugares que foram imaginados, pois os lugares são sempre imaginados no contexto 
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de determinações políticas e econômicas que têm uma lógica própria, com isso a 

identidade territorial está ameaçada. 

O território é aonde as relações de poder se manifestam envolvendo os fatores, 

econômicos, políticos e sociais que interferem nas relações sociais. A questão das 

relações de poder torna-se então eixo central no conceito de território, criada pelo 

Estado que se apropria de um determinado espaço. Deste modo, configura limites de um 

determinado espaço de relações de poder em uma dinâmica contínua, toda a sociedade é 

palco de um poder instituído onde se manifestam as mais variadas relações de poder; 

nessa porção do espaço não existe uma identidade nacional e a única coisa que mantém 

essa estrutura de estado e território é a hegemonia linguística, respeitado as suas 

particularidades regionais, mas em um contexto mais amplo a comunicação falada e 

escrita é reproduzida sem grandes dificuldades sendo um modo de poder e de 

dominação do Estado Nacional. 

O poder do Estado é o que mantém todas as relações sociais, ele sustenta e é 

sustentado por ações impostas e agregadoras que articulam forças econômicas, 

mantendo seus subordinados com um discurso característico do seu objetivo, impondo 

regras e limites para sua sustentação. Retirando dos grupos sociais a base da 

socialização, esse território deixa de exprimir a vivência do grupo que mantinha 

conhecimento profundo do seu espaço territorial, deste modo os membros do grupo 

perdem o conhecimento da sua identidade e do seu território, e poder sobre o mesmo, 

criando com isso uma relação de dependência com o Estado. 

Diante dessa realidade, a mobilidade tanto do capital, quanto do trabalho, são 

resultados de forças do poder econômico e do Estado que se articula para transformar 

novos territórios em mercados de trabalhos regionais que atendem a uma demanda 

global, que se transforma instantaneamente, pela lógica e circulação do capital. 

O território é contraditório, devido a processos capitalistas. A partir dessa análise 

à discussão territorial deixa de ser pura e simplista, sendo necessário procurar elementos 

na história e na economia, para se estabelecer a relação de pertencimento ao território. A 

partir dessa concepção, o território se apresenta como recorte espacial onde forças se 

articulam em um mundo globalizado para atender ao capitalismo classificando de 

acordo, com o valor a elas atribuído pelo poder do Estado. Isso acaba gerando um 

processo de mudanças onde o local e o global, são definidos com uma coisa só e deste 

modo, as pessoas perdem a sua identidade, em nome da força do capital.  
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A partir da concepção territorial, a identidade ganha contornos de interação com 

o território interagindo e condicionando de diversas formas e ações, criando novas 

relações de continuidade possibilitando uma dinâmica transformadora, na medida em 

que isso ocorre se transforma ao mesmo tempo em solidário e contraditório. 

A luta pela definição do que seria uma identidade nacional, portanto, é uma 

forma de se delimitar as fronteiras de uma política que procura se impor como legítima, 

o território seria essa área de influência e predomínio de forma mais ou menos intensa. 

Mas aí emerge outro aspecto de território, aquele que, a partir das fronteiras e limites 

legais que institucionalizam o sentido físico e administrativo do território, surge outras 

formas de vivenciá-lo a partir dos grupos humanos que não se enquadram no referencial 

dito normal, do cidadão urbanizado, instruído e cosmopolita.  

A luta pela definição do que seria uma identidade nacional, portanto, é uma 

forma de se delimitar as fronteiras de uma política que procura se impor como legítima, 

o território seria essa área de influência e predomínio de forma mais ou menos intensa e 

a língua falada e escrita seria o fator de união dessa identidade nacional. Mas aí emerge 

outro aspecto de território, aquele que, a partir das fronteiras e limites legais que 

institucionalizam o sentido físico e administrativo do território, surge outras formas de 

vivenciá-lo a partir dos grupos humanos que não se enquadram no referencial dito 

normal, do cidadão urbanizado, instruído e cosmopolita.  

Esses grupos marginais, estranhos ao padrão oficial, institucionalizada, vivencia 

esse território instaurado pela ordem estatal e pelo poder político, econômico e cultural, 

mas subverte a este pelas práticas alternativas de produção de sentido espacial, de 

elaboração de sobrevivência, por meio de produção de resignificantes espaciais, ou seja, 

de elaboração de novos padrões identitários, de pertencimento ao território, mas um 

território cujo lugar é algo além do ponto cartográfico ou de materialização do poder 

estatal. 

As relações sociais se constroem no contexto desta ordem espacial, de injustiças 

e de resistências. A ordem urbana, portanto, não é consequência de políticas públicas 

em si, mas de práticas cotidianas que devem ser interpretadas. Como entender o sentido 

da cidade como espaço de vida. Como potencializador das condições básicas de 

existência, como lugar que integra a diversidade? Por isso que, pegando o caso de 

Dourados, que possui uma concentração de Paraguaios e acabam elaborando formas 

outras de produção de sua territorialidade como forma de se relacionar com o território 

institucionalizado, ao mesmo tempo em que subverte a este por meio de práticas que 
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fogem ao controle da ordem estatal. Diante disso, tornasse necessário pensar os meios 

com que estes qualificam os lugares por eles vivenciados, como o Clube Paraguaio, a 

praça denominada Paraguaia, é necessário saber onde se encontram como constroem 

suas rotinas, seu valores, seus referenciais de localização e orientação a partir de seus 

processos de reprodução e produção de existência cotidiana, ou seja, elaborando outros 

sentidos e usos territoriais. 

Para tal, foi necessário saber quantos são, onde estão, onde se encontra como 

sobrevivem, como estabelecem suas relações societárias, como pensam a cidade a 

situação em que se relacionam com os brasileiros se existem conflito cultural, quais as 

dificuldades que encontram. Estas questões são norteadoras do olhar para essa questão, 

na busca de melhor entender esses processos de produção de identidade e territorial. 

É no espaço que as relações de poder se manifestam, envolvendo os fatores, 

econômicos, políticos e sociais que, por sua vez, interferem nas relações sociais. Deste 

modo, configurasse limites. 

 

2. Objetivos 

 

Deste modo, o nosso objetivo é analisar e identificar os paraguaios que vivem na 

cidade de Dourados – MS, por meio de um levantamento, buscando analisar o modo em 

que vivem suas histórias de vida, suas rotinas, possíveis resistências e o seu sentido de 

pertencimento ao lugar que habitam. 

E por meio destas discussões o presente trabalho se justifica pela importância em 

se discutir a presença dos paraguaios em Dourados-MS e seu sentido de pertencimento, 

por meio da discussão de questões relacionadas à identidade. Assim, pretendemos 

considerar a questão da identidade, tendo por base aspectos culturais, sociais, 

econômicos e seus determinantes espaciais.  

A cidade de Dourados – MS localizasse a cerca de 120 km da fronteira com o 

Paraguai, e concentrando aproximadamente, 200 mil habitantes, sendo a segunda maior 

cidade do Estado do Mato Grosso Sul. Tem se destacado no desenvolvimento 

agropecuário, comercial, e de serviços, o que coloca a cidade na condição de polo 

regional. 

Apesar da significativa presença do povo paraguaio em Dourados, são poucos os 

estudos, no âmbito da geografia, que tratam da questão da identidade dos paraguaios. 

Por outro lado, se tem percebido que muitos paraguaios estão sofrendo processo de 
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discriminação, ocasionados pelo choque cultural com os brasileiros que moram na 

cidade.  

Neste sentido, a presente pesquisa visa realizar um levantamento das diferentes 

posições que assumem os paraguaios, brasileiros, órgãos do estado, mídia e 

representantes da sociedade civil organizada em geral, na tentativa de elaborar um 

mapeamento das diferentes leituras e interpretações sobre a questão da identidade. 

Assim pretendemos identificar os paraguaios que vivem na cidade de Dourados – MS, 

buscando analisar o seu sentido de pertencimento ao lugar que habitam hoje. Despois 

dessa identificação, fazemos um levantamento de quantos são e como vivem 

diagnosticando as rotinas com que exercitam no lugar em que habitam, assim como as 

estratégias de resistência perante a situação de serem estrangeiros em território 

brasileiro. 

 

 

3. Metodologia 

 

Para isso no seu desenvolvimento foi enfocado o número quantitativo de 

paraguaios, onde moram, trabalham e se relacionam, elaborando um mapeamento 

histórico-geográfico desses locais, quanto o estudo dos elementos que qualificam o 

sentido de identidade produzida em um lugar que não de sua origem.  

Também foi necessário o envolvimento com a rotina dos mesmos, visando 

captar, por meio de suas práticas cotidianas de trabalho, relações familiares, lazer e 

interação comunitária, os processos e referenciais de reprodução do seu modo de vida. 

Neste sentido, ir a campo e observar formam práticas imprescindíveis. A conversa, 

notadamente informal, por exemplo, foi fundamental para recolher informações a partir 

dos enunciados e falas.  

 

4. Considerações Finais 

 

Pretendemos com esse estudo fazer uma breve reflexão sobre as questões que 

envolvem os paraguaios e a representação identitária, por meio do discurso oral, e 

também pelas entrevistas realizadas pudemos perceber como é a manutenção da 

identidade paraguaia e como é mantida por meio das atividades culturais. 
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Deste modo, procuramos buscar informações junto aos que trabalham mais 

diretamente com a população paraguaia em Dourados, como: professores, trabalhadores 

do sistema de saúde e de migração, que atendem essa população, assim como, no setor 

de comércio e de serviços, compondo por meio da entrevista as diferentes visões do que 

representa a identidade. 

Por meio da análise desses discursos e enunciados, foi possível levantar um 

conjunto de elementos, signos e referenciais dos entrevistados para com o outro. Assim, 

pudemos apreender vários pontos de diferenças e conflitos, assim como, melhor 

identificar os processos com que os paraguaios leem a cidade, estabelecem seus 

parâmetros de resistência e de produção de identidade, ou seja, como se orientam e se 

localizam a partir dessa condição de “estrangeiro” no lugar em que edificam suas 

existências cotidianas. 

E também como enfrentam alguma crise de identidade que possam resultar em 

mudanças provocadas pelas novas estruturas sociais que estimulam uma reorganização 

ou mesmo reinvenção da identidade cultural e as questões territoriais, e o diálogo com 

os paraguaios e as pessoas que convivem diretamente com os mesmo, serviram de 

parâmetros para melhor entender essas relações que se estabelecem no território. 

Após a delimitação das relações sociais foi possível o estabelecimento de um 

conjunto de elementos, através de uma interdependência de fenômenos ligando o sujeito 

humano e os seus objetos de interesse, em síntese determinando o território e as 

múltiplas relações que venham a se estabelecer. Deste modo, cabe acrescentar, entre 

outros, os temas centrais e os sistemas de informações de produção e reprodução social 

do espaço, consolidando a ideia de que nunca se deve separar o território da população, 

da sua organização social e das condições ambientais em que viveu ou em que vive. 

Cada grupo apresenta as suas particularidades, interage diferentemente com o contexto 

em que está inserido e, dessa forma, pode apresentar diversos problemas, diferentes 

necessidades e diversas relações sociais. 

A discussão foi pautada na intenção de primeiro entender como é o território de 

vivência dos paraguaios de Dourados e, não fazer uma discussão teórica linear e de 

planejamento territorial e muito menos qualitativa e quantitativa como se os paraguaios 

fossem números e que precisassem ser mensurados; foi considerado o lugar como local 

de vida e de possibilidade de fazer frente aos movimentos e interesses externos. Ao se 

pensar essa problemática foi criado um diálogo da sociedade com a identidade territorial 

levando em conta o Estado e as consequências que produzem os processos econômicos 
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da mundialização e da globalização que se opõem na reafirmação da identidade que 

afetam os paraguaios. 
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Curta metragem: A Lua em Sagitário (Márcia 

Paraiso) 

Descrição: Ana conhece Murilo, que chama sua 

atenção: ele se interessa pelas mesmas bandas de 

rock/indie que ela, e vai além - curte literatura latina 

americana e astrologia. Murilo vive em um 

assentamento próximo, e apresenta a Ana um universo 

novo, envolvendo-a em um mundo que, até então, era 

povoado por ideias preconceituosas. Apaixonados e 

impulsionados pelo entusiasmo de LP eles decidem 

cruzar o estado de moto para participarem de um 

festival de música em Florianópolis. Só que o destino 

lhes reserva surpresas. 

 

Fonte: 
http://www.guiadasemana.com.br/cinema/sinopse/lua-

em-sagitario 

Livro: O Campo e a Cidade – na História e na 

Literatura (Raymond Williams) 

Descrição: Examinando os reflexos do modo de vida 

rural e urbano na literatura inglesa do século XVI até 

hoje - e contrastando-os com as mudanças que 

efetivamente ocorreram na sociedade -, O campo e a 

cidade é considerado a obra-prima de Raymond 

Williams, um dos mais finos e respeitados críticos 

ingleses do século. A recorrente evocação nostálgica 

de um passado rural de abundância e felicidade, as 

mudanças decisivas ocorridas em Londres no século 

XVIII, a nova literatura urbana dos séculos XIX e XX 

são algumas das peças que compõem este vivo painel 

das transformações essenciais de mentalidade e 

comportamento nos últimos séculos. 

Fonte: 

http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?c

odigo=10131 
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Eventos 
 

VI SEREM Seminário Educação, Relações Raciais e Multiculturalismo 

Data: 06 a 08 de Outubro de 2016 

Local: Florianópolis, UDESC - FAED 

Informação: http://viseremsecretaria.wixsite.com/viseremneabudesc  

 

XI Coloquial de Cartografia para Crianças Escolares  

Data: 04 a 07 de Outubro de 2016 

Local: Goiânia - GO 

Informações: http://geceufg.wixsite.com/coloquiocartografia 

 

IV SINARUB - Simpósio Nacional o Rural e o Urbano no Brasil 

Data: 08 e 09 de Outubro de 2016 

Local: Salvador – BA 

Informações: http://www.ivsinarub.ufba.br/ 

 

48° Congresso Brasileiro de Geologia 

Data: 09 a 13 de Outubro de 2016 

Local: Porto Alegre - RS 

Informações: http://www.48cbg.com.br/index.php 

 

Ciclo de Palestras Desconstruindo Situações Problema: Violência Escolar Bullying 

e Ciberbullying com professora Rosana Cunha 

Data: 10 de Outubro de 2016 às 18 horas 

Local: Auditório 210 FAED, UDESC 

Informações: http://www.ivsinarub.ufba.br/ 

 

 

SGFNE Simpósio de Geografia Física do Nordeste 

Data: 18 a 23 de Outubro de 2016 

Local: Caicó – RN 

Informações: http://www.sgfne.com/ 

 

Palavra de Mestre com a professora Ana Paula Chaves 

Data: 26 de Outubro de 2016 às 18 horas 

Local: Auditório Tito Sena, UDESC - FAED. 

Informações: http://www.ivsinarub.ufba.br/ 

 

 IV SEMINÁRIO NAC. SOBRE MÚLTIPLAS TERRITORIALIDADES E IV 

SEMINÁRIO INTERN. SOBRE MICROTERRITORIALIDADES NAS 

CIDADES 

Data: 26 a 29 de Outubro de 2016 

Local: Ponta Grossa – PR 

http://geceufg.wixsite.com/coloquiocartografia
http://www.ivsinarub.ufba.br/
http://www.48cbg.com.br/index.php
http://www.ivsinarub.ufba.br/
http://www.sgfne.com/
http://www.ivsinarub.ufba.br/
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Informações: http://www.getepolitica.org/ocs/index.php/snmt/snmt  

 

XII Simpósio Brasileiro de Clima e Geografia 

Data: 25 a 29 de Outubro de 2016 

Local: Goiânia - GO 

Informações: http://www.abclima.ggf.br/sbcg2016/ 

 

XXIII ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA 

Data: 03 a 07 de novembro de 2016  

Local: Aracaju – Sergipe 

Informações: http://enga.com.br/ 

http://www.getepolitica.org/ocs/index.php/snmt/snmt
http://www.abclima.ggf.br/sbcg2016/
http://enga.com.br/

