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RESUMO 

 

 

As cidades Ponta Porã/BR e Pedro Juan Caballero/PY formam uma conurbação urbana 

internacional.  São cidades de países distintos que possuem cada qual suas leis, moeda, 

idioma, cultura, situação política, econômica e social e, que convivem uma ao lado da outra, 

separadas, ou quiçá unidas, por uma avenida, que representa o limite territorial. Esse limite 

existe politicamente, mas não na natureza, por isso os “problemas ambientais” criados em 

qualquer uma dessas cidades são compartilhados por elas. Assim, tendo estas questões como 

base, o trabalho objetivou analisar o processo de valorização da natureza na “fronteira”, 

verificando como a problemática ambiental tem participado na produção do espaço urbano 

dessas cidades, e a influência que tem causado nas relações estabelecidas entre seus 

dirigentes. Foram abordadas, especificadamente, as relações institucionais existentes entre os 

governos municipais dessas cidades referentes às questões urbano-ambientais; identificados 

os principais “problemas ambientais” e discutidos a partir das informações colhidas com os 

dirigentes, relacionando com as leis ambientais de ambas as cidades e países; e, por fim, 

analisados os significados já construídos de natureza nessas cidades. Através do levantamento 

de dados realizados por meio de revisões bibliográficas e entrevistas com professores e 

dirigentes dessas cidades, foi possível concluir que os professores concebem a natureza de 

forma fragmentada, como se ela respeitasse o limite imposto pelo homem. Já os dirigentes – 

ao planejarem ações em conjunto – demonstram que estão reconhecendo-a como única. 

Entretanto, esses dirigentes não reconhecem o homem como natureza, a ponto de julgar 

necessário afastá-lo da mesma para poder protegê-la. Verificou-se ainda que nessas cidades o 

uso da terminologia “natureza” foi substituído por “meio ambiente”, e que os problemas que 

são denominados de ambientais são apontados e trabalhados pelos professores e dirigentes 

como pontuais, ignorando a complexidade da questão. Dessa forma, atacam as suas 

consequências com técnicas e não discutem a sua verdadeira causa. 

 

Palavras-Chave: ambiente urbano; fronteira; natureza; problemas ambientais. 



RESUMEN 

 

 

Las ciudades de Ponta Porã/BR y Pedro Juan Caballero/PY forman una conurbación 

internacional. Son ciudades de diferentes países que tienen cada una sus leyes, moneda, 

idioma, cultura, situación política, económica y social y, viviendo muy cerca una de la otra 

separadas o unidas quizás por una avenida, que representa el límite territorial. Este límite 

existe políticamente, pero no en la naturaleza, entonces los "problemas ambientales" creados 

en cualquiera de estas ciudades se comparten entre ellas. Por lo tanto, sobre la base de estas 

cuestiones, el estudio tuvo como objetivo analizar el proceso de valoración de la naturaleza en 

la "frontera", verificando como los problemas ambientales han participado en la producción 

del espacio urbano de esas ciudades, y la influencia que ha provocado en las relaciones 

establecidas entre sus líderes. Se abordaron, en particular, las relaciones institucionales entre 

los gobiernos municipales de estas ciudades con respecto a las cuestiones urbanas 

ambientales;  se identificaron los principales "problemas ambientales" y se los discutieron a 

partir de los datos recogidos de los líderes, relacionándolos con las leyes ambientales en 

ambas ciudades y países; y por final se analizaron los significados ya construidos de 

naturaleza en estas ciudades. A través de la recopilación de datos realizada por medio de 

revisión de la literatura y entrevistas con los maestros y los líderes de estas ciudades, se 

concluyó que los maestros conciben la naturaleza como siendo fragmentada, como si ella 

respetase el límite impuesto por el hombre. Ya los líderes – planificando acciones en conjunto 

– demuestran que la están reconociendo como única, y por eso trabajan juntos para resolver 

los "problemas ambientales". Sin embargo, estos líderes no reconocen el hombre como parte 

la naturaleza, llegando a juzgar necesario mantenerse lejos para poder protegerla. También se 

notó que en estas ciudades el término "naturaleza" ha sido reemplazado por "medio ambiente" 

y que los problemas llamados de ambientales son identificados y trabajados por los maestros 

y directores como puntuales, haciendo caso omiso de la complejidad de la cuestión. Así, 

atacan sus consecuencias con técnicas y no discuten la causa real. 

Palabras-Clave: ambiente urbano; frontera; naturaleza; problemas ambientales. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Quando se visita as cidades de Ponta Porã/BR e Pedro Juan Caballero/PY é comum 

formular ideias e conceitos do lugar. Para muitos, essas ideias podem gerar também dúvidas e 

inquietações a cerca de diversas questões referentes às especificidades da fronteira. Mas o que 

essas cidades teriam de especial a ponto de despertar interesse?  

A resposta não precisa ser muito elaborada para que se perceba que elas fogem dos 

padrões convencionais de cidades interioranas brasileiras e paraguaias, basta apenas dizer que 

se trata de uma conurbação internacional, de um lugar onde estão presentes duas cidades, de 

países distintos, separadas por uma fronteira seca – uma avenida. Como é possível verificar na 

figura 1. 

 

Figura 1- Conurbação Ponta Porã e Pedro Juan Caballero (Elaborada a partir dos mapeamentos de ambas as 

prefeituras). 

Fonte: Banco de Experiências de Planos Diretores Participativos – Ponta Porã (BRASIL, 2006). 

 

Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, mesmo estando tão próximas fisicamente, a 

ponto de parecerem fundidas em uma só, apresentam características específicas possuindo, 

cada qual, suas leis, costumes, idioma, cultura, e situação política, social e econômica. Quanto 

à cultura, cabe ressaltar que não se refere apenas às binacionais (Brasil/Paraguai). Naquele 

espaço se configura um ambiente cosmopolita composto por uma mescla de idiomas, hábitos 

e costumes pertencentes a países como Coreia, Japão, China, Líbano, entre outros. Para 
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Machado (2010, p.69), isso ocorre porque as pessoas de “diferentes lugares do país e do 

mundo, são em parte atraídas pela possibilidade de ser mais um ‘estrangeiro’ em meio a 

outros.” 

Portanto, trata-se de um espaço muito complexo, composto pelas especificidades de 

cada cidade e somadas ao grande fluxo de pessoas, mercadorias e serviços que se refletem não 

apenas em benefícios, mas também em diversos problemas. Estes vão desde a questão do 

trânsito de veículos e as multas aplicadas em cada lado da fronteira até ao atendimento 

hospitalar através do Sistema Público de Saúde brasileiro, que se vê obrigado a atender aos 

pacientes de ambas as cidades, sobrecarregando um sistema que já é precário, perpassando 

pela questão dos resíduos sólidos e seu destino final, que se caracteriza como um dos 

“problemas ambientais” daquele lugar. 

Assim, foi observando e vivenciando esse universo que nasceu a proposta do 

presente trabalho intitulado de “A construção da conceção de natureza na fronteira de Ponta 

Porã/br - Pedro Juan Caballero/PY e a produção do urbano”. Existia, em função de pesquisas 

anteriores no Grupo de Pesquisa Território e Ambiente, uma inquietação para compreender 

como se deu o processo de valorização da natureza nessas cidades e como a problemática 

ambiental tem participado na produção desse espaço urbano, que é tão influenciado nas 

relações estabelecidas na situação de “fronteira”. Afinal, o entendimento de divisão desse 

lugar se dá apenas pelos seres humanos e não pelos demais elementos da natureza, pois 

fronteira é uma construção humana. 

Tendo essas questões em mente, foi pensada uma estrutura para o trabalho, 

dividindo-o em três tempos da natureza. A ideia da divisão surge quando se percebe que, no 

histórico produzido sobre a origem dessas cidades, ficavam visíveis as mudanças sofridas no 

significado de natureza naquele lugar.  

Dessa forma, primeiramente, denominou-se de “natureza como paisagem” o período 

anterior à Guerra da Tríplice Aliança, onde a natureza podia sofrer julgamentos de beleza. 

Assim, o local que hoje abriga as cidades, naquela época era apenas um ponto de parada para 

os viajantes, havendo lagoas e majestosos perobais que, além da utilidade que possuíam 

(fornecer sombra e água), constituíam, também, uma paisagem que servia para agradar aos 

olhos daqueles que por ali passavam. 

No segundo tempo da natureza, ela é entendida como “recurso a ser explorado”, 

correspondendo ao período posterior à referida Guerra, momento em que ocorre a coroação da 

erva mate como o “Ouro Verde” da fronteira, deixando marcas na história e no espaço através 

da exploração realizada.  
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Esses dois tempos da natureza foram abordados no decorrer do primeiro capítulo, 

constituindo o histórico elaborado para explicar os motivos que levaram Ponta Porã e Pedro 

Juan Caballero a nascerem e se desenvolverem uma ao lado da outa. Cumpre ressaltar que, 

devido à escolha de trabalhar com diferentes tempos da natureza na fronteira - esses que 

materializam os significados tidos por ela - acabou forçando trazer para o trabalho, outros 

significados, que foram produzidos no mundo ocidental. São vários os significados porque 

estão ligados diretamente à relação que a humanidade, de acordo com os meios que proviam 

em cada momento histórico, permitia concebê-la de formas diferentes.  

A partir do segundo capítulo, inicia-se o terceiro tempo da natureza, denominado de 

“problemas ambientais”, correspondendo ao atual momento histórico. Ele foi assim 

denominado devido à importância que tem sido dada mundialmente a tais problemas. 

Portanto, se a preocupação é global, logicamente, que nas cidades estudadas essa também se 

faz presente. Assim, incluir os “problemas ambientais” nas discussões e análises é obrigatório 

para procurar entender o atual significado de natureza construído nas cidades de Ponta Porã e 

Pedro Juan Caballero. 

Para fazer tal análise, optou-se por trabalhar com professores da rede pública de 

ensino, que lecionem Geografia e Biologia no Brasil e, no Paraguai, Ciencias Naturales e 

Ciencias Sociales. A escolha pelos professores não está ligada diretamente ao ensino, mas à 

peculiaridade da profissão. Foi considerado que, além repassarem suas concepções para a 

família e amigos, também, o fazem em sala de aula, onde seus entendimentos, geralmente, são 

recebidos pelos alunos como verdades absolutas e reproduzidas no dia-a-dia.  

Para o levantamento de dados foram realizadas entrevistas, direcionadas por um 

roteiro (Apêndice A). A quantidade de professores entrevistados por cidade foram oito, sendo 

quatro de cada disciplina mencionada.  

Além dos professores, também foram entrevistados os dirigentes de Ponta Porã e 

Pedro Juan Caballero, pois, igualmente aos professores, também ocupam um papel na 

sociedade que contribui para propagar suas ideias.  Isso se dá porque, em razão do poder 

decisão que possuem, definem ações para serem efetivadas relativas aos “problemas 

ambientais”.    

Enquanto o segundo capítulo foi produzido com as informações levantadas através 

das entrevistas realizadas com os professores, o terceiro usou aquelas que foram obtidas com 

as entrevistas dos dirigentes. Essas entrevistas permitiram conhecer as relações institucionais 

existentes entre os dirigentes dessas cidades, referentes à questão ambiental. Bem como, as 

dificuldades encontradas por eles, para aplicar a legislação.    
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Deste modo, esse último capítulo explica como se dá as relações mencionadas e as 

exemplifica através do PARLIM – Parlamento Internacional Municipal
1
, que foi criado 

visando uma aproximação entre as duas cidades, de forma que facilitasse trabalhar os assuntos 

de interesse comum; e, também, dos projetos desenvolvidos voltados para questões 

ambientais.  

Nessas cidades, durante o período da pesquisa, dois projetos em conjunto eram 

desenvolvidos, especificamente área urbana. Eles eram denominados: “Resíduos Sólidos” e 

“Revitalização da Linha de Fronteira”. Quanto às parcerias, esses projetos envolviam a 

prefeitura de Pedro Juan Caballero, a prefeitura de Ponta Porã e a ONG Paz y Desarrollo, e 

financiados pela União Europeia. Na realidade, esses projetos marcam um momento de 

aproximação entre essas cidades, pois são os primeiros que foram desenvolvidos ao longo de 

100 anos de convivência.   

Através das entrevistas com os dirigentes também foi possível identificar o que eles 

compreendem como seus principais “problemas ambientais”: o lixo, a contaminação dos 

córregos e as moradias irregulares. Esses “problemas” foram apresentados e discutidos 

baseados nas informações obtidas nas entrevistas e na análise da legislação ambiental dos dois 

países. 

É importante ressaltar que no trabalho não serão mencionados os nomes dos 

entrevistados, os quais serão identificados, de acordo com o grupo/cidade a que pertencem 

(“Dirigentes-cidade” e “Professores-cidade”).  

E, por fim, é preciso dizer que os dois anos de pesquisa em Ponta Porã/BR e Pedro 

Juan Caballero/PY permitiram reformular conceitos pré-existentes – teóricos e, sobretudo, 

pessoais de quem vivencia a situação de fronteira no cotidiano – sanar as dúvidas que 

ansiavam por respostas. Dúvidas construídas nas análises realizadas pelo olhar geográfico 

sobre o mundo moderno, sobre o mundo da “fronteira”.  

                                                           
1
 Esse é seu significado no Brasil, local onde surgiu a proposta de criação. No Paraguai a sigla se mantém, porém 

a denominação é Parlamento Municipal Internacional.  



I - REFLEXÕES SOBRE A PRODUÇÃO DA NATUREZA E DA FRONTEIRA 

BRASIL – PARAGUAI 

 

 

 1.1 - Aproximações para uma periodização espaço temporal 

 

 

Neste trabalho são feitas discussões sobre a concepção de natureza presente na 

fronteira Brasil e Paraguai, especificamente entre as cidades de Ponta Porã e Pedro Juan 

Caballero. Para o desenvolvimento de tal discussão, o texto será estruturado em três tempos 

da natureza, a saber: a natureza paisagem, o recurso a ser explorado e os problemas 

ambientais.   

Dessa forma, para explicar os referidos tempos, houve a necessidade de resgatar 

historicamente a construção de natureza e sua influência no mundo ocidental, tendo em vista a 

existência de diversos significados ao longo dos anos. 

 Como afirma Neil Smith (1988, p. 27), “assim como uma árvore em crescimento 

recebe um novo anel a cada ano, a concepção social de natureza tem acumulado inumeráveis 

camadas de significado no decorrer da história”. 

Trabalhar com tal assunto é tarefa bastante árdua, conforme destacado por Smith 

(1988, p. 28) “a concepção de natureza é extremamente complexa e muitas vezes 

contraditória”. Desse modo, em uma tentativa de facilitar o entendimento, será adotada a 

periodização
2
 feita por Wendel Henrique na obra “O direito à natureza na cidade” em que 

divide em cinco períodos (Clássico, Teológico, Descobrimentos, Incorporação e Produção) as 

ideias e conceitos de natureza.    

Cabe ressaltar que ao tentar periodizar corre-se o risco de generalizar ideias e 

comportamentos produzidos ao longo da história, pois poderemos encontrar modos de se 

relacionar com os elementos da natureza deslocados no tempo e espaço. No entanto, segundo 

Santos (1988, p. 83), somente a periodização “permite definir e redefinir os conceitos e, ao 

mesmo tempo, autoriza a empiricização do tempo e do espaço, em conjunto”. 

                                                           
2
 “As fontes de informações para a elaboração da referida periodização foram de referências bibliográficas da 

área de filosofia da Natureza e Geografia. Salienta-se que esta proposta de periodização está restrita as ideias do 

mundo ocidental, não sendo detalhadas as contribuições do mundo oriental, islâmico ou pré-colombiano”. 

(HENRIQUE, 2009, p. 31).  
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Período Clássico 

 

No Período Clássico, correspondente à Idade Antiga, “a natureza possuidora de uma 

maior influência sobre o meio encontra no homem mais um de seus elementos” (HENRIQUE, 

2009, p. 37). De acordo com o autor, nesse período o conhecimento sobre a natureza está 

ligado à imaginação, à contemplação, podendo ser atrelada aos mitos. A questão da 

interpretação da natureza tem “contribuição da cultura helênica, com suas histórias e épicos. 

Os gregos também apresentam importantes contribuições científicas para o entendimento da 

natureza, não negando as contribuições dos egípcios, mesopotâmicos e romanos” 

(HENRIQUE, 2009, p. 32). 

Segundo o autor, nos estágios iniciais da história humana
3
, o homem dependia 

essencialmente dos animais e vegetais para se alimentar e vestir. Suas vidas eram mantidas 

pela generosidade da natureza que os provia com aquilo que necessitavam. Assim, o homem 

com incipientes cultivos e criações, comia os frutos encontrados. A caça possível de abater 

também já servia para vestuário, e habitava em espaços que imitavam com muita proximidade 

os espaços naturais, como por exemplo, “em áreas de florestas, as moradias eram construídas 

de madeira; em áreas argilosas, as casas eram feitas de barro; em áreas cársticas, as próprias 

cavernas eram adaptadas para a habitação” (HENRIQUE, 2009, p. 38). 

Pode-se ainda dizer que a natureza era tida como mágica nesse momento, ou melhor, 

para as sociedades que mantiveram ou mantém uma relação de mentalidade “primitiva” 

genérica, assim: 

 

O fato de se poder falar de uma concepção mágica de natureza tem como 

pressuposto a existência de uma mentalidade “primitiva” genérica, que pode 

designar tanto a forma de pensar do homem pré-histórico, quanto a das 

sociedades indígenas ainda hoje existentes, assim como os traços de 

pensamento não-científico – e mesmo irracional – que povoavam a 

consciência dos povos civilizados (DUARTE, 1986, p. 13- 14). 

 

O autor menciona que se refere a algo semelhante ao que Lévi-Strauss (1978) 

conceitua de “pensamento selvagem”. Trata-se de um pensamento em estado selvagem, 

aquele que não foi cultivado ou domesticado, que não visa um rendimento. Duarte (1986, p. 

14), na tentativa de explicar o que seria a concepção mágica de natureza, ancora-se na 

                                                           
3
 Reforçando o que fora dito sobre a generalização das relações mantidas pelas sociedades e os elementos da 

natureza, é preciso destacar, como afirma Jaime Pinsky (1987), que atualmente ainda é possível encontrar tribos 

que sobrevivem como caçadores e coletores. 
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analogia, isto é, na projeção de traços humanos na natureza, acreditando que essa seja a chave 

para sua explicação. Deste modo, o autor descreve que o conceito de analogia consiste: 

 

[...] na projeção, na natureza, de características humanas: é algo como que a 

antropomorfização do mundo físico. Dessa forma, os fenômenos naturais 

ganham atributos que, a rigor, deveriam se circunscrever ao âmbito humano: 

amor, ódio, compaixão etc., quase sempre na forma de posturas adotadas por 

potências divinas. A razão imediata disso seria o baixo nível de eficácia 

técnica ostentado pelas sociedades primitivas, para as quais a natureza 

aparece como uma fonte inesgotável de mistérios e de obstáculos práticos a 

serem transpostos (DUARTE, 1986, p. 14-15).     

 

É interessante chamar atenção para a expressão antropomorfização ou animismo (ter 

características humanas) que, entre os séculos X e VIII a. C, foi produzida nas epopeias 

homéricas
4
. Homero, como é descrito na obra de Souza (1985), consegue tornar definidas 

formas populares de forças superiores e misteriosas, possibilitando a compreensão da 

divindade e deixando fora do plano divino a inescrutabilidade. Dessa forma, seus deuses, até 

mesmo no momento em que representavam forças da natureza tinham a forma humana, fato 

esse que distanciava os temores referentes às forças obscuras e incontroláveis.   

 

Os deuses homéricos são fundamentalmente deuses da luz (de díos provém 

tanto “deus” quanto “dia”) e seu antropomorfismo não diz respeito apenas à 

forma exterior, semelhante à dos mortais: os deuses são também animados 

por sentimentos e paixões humanas. A humanização do divino aproxima-o 

da compreensão dos homens, mas, por outro lado, deixa o universo – em 

cujo desenvolvimento podem intervir – suspenso a comportamentos 

passionais e a arbítrios capazes de alterar seu curso normal (SOUZA, 1985, 

p. X). 

 

Porém, é preciso ressaltar que, muito antes da existência da mitologia grega, a 

antropomorfização já se fazia presente na pré-história. Duarte (1986) comenta a mentalidade 

mágica dos homens daquela época, justificada pela falta de meios mais elaborados para 

relacionar-se com a natureza, ou seja, por mais que os primitivos tivessem uma 

engenhosidade para criar seus utensílios, esses ainda eram muitos simples.  

Assim, uma alternativa era utilizar a natureza como força produtiva, ainda que não 

verdadeira, valendo-se da religião como meio de agir. Duarte (1986, p.16) exemplifica tal fato 

mencionando que antes de serem obras de arte, “as pinturas rupestres dos homens pré-

históricos serviam como ‘instrumentos de caça’, em que, por magia, o animal cravado de 

                                                           
4
 “As epopeias homéricas são a primeira expressão documentada da visão mito-poética dos gregos. [...] em 

poesia o homem grego canta o declínio das arcaicas formas de viver e pensar, enquanto prepara o futuro advento 

da era científica e filosófica que a Grécia conhecerá a partir do século VI a. C..” (SOUZA, 1985, p. IX). 
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lanças, desenhado na caverna, se transpunha em outro, de carne e osso, a ser posteriormente 

encontrado pelo caçador-pintor”. 

Cabe ressaltar que esse Período Clássico, por se encaixar em uma escala temporal 

muito extensa, permite encontrar estágios de desenvolvimento humano muito diferentes entre 

o início e o fim do período. No entanto, como assegura Henrique (2009), há conexões entre as 

ideias ao considerar a dominação/determinação das ações humanas pela natureza. Portanto, 

além dos modos de vida dos homens da pré-história, merecem destaque as mitologias e 

concepções gregas de natureza que marcaram um período importante da história, afinal, como 

ressalta Souza (1985, p. XV), foram os filósofos gregos que criaram “as primeiras concepções 

científicas e filosóficas da cultura ocidental”.  

Em um mesmo período a concepção de natureza perde o ônus da magia para a 

racionalização através do conhecimento científico. Esse processo de mudança, descrito por 

Souza (1985), inicia-se no século VII a.C.. De acordo com o autor, as colônias gregas da Ásia 

Menor passaram a ter novas condições de vida através da adoção de um regime monetário, 

pois uma moeda facilitaria as trocas, contribuindo para o fortalecimento econômico e social 

daqueles que viviam da navegação, comércio e artesanato. No decorrer do século VII a.C., o 

homem consegue expandir sua técnica que passa a ser compreendida e dominada a ponto de 

ser possível reproduzi-la “com suas próprias mãos, repeti-la e sobretudo ensiná-la” (SOUZA, 

1985, p. XV).  

Isso conduzia a uma racionalização do pensamento, pois é dado ao homem 

explicações racionais, aprendidas na realidade do dia-a-dia, distanciando os misticismos. 

Tales de Mileto teve papel importante nesse momento, pois, por mais que acreditasse que 

tudo estava imbuído de deuses, como afirma Casini (1987), ele defendia a tese da substituição 

da magia para explicação/criação de todas as coisas pela água. Assim, para o filósofo, a água 

era a origem de todas as coisas, seria a physis que, no vocabulário da época, indicava “o acto 

de nascer e do crescer, mas também a origem de onde as coisas nasceram e nascem [...] é 

sinônimo de ghénesis” (CASINI, 1987, p.24). 

De acordo com Souza (1985), o fato de Tales acreditar que as coisas todas estavam 

cheias de deuses não significava um retorno às concepções míticas, mas a uma afirmação de 

que o universo não era inanimado, que existia vida na matéria.  

Assim, Tales de Mileto iniciaria uma discussão sobre a criação do universo que 

passaria por outros filósofos até chegar a Empédocles que refutaria a teoria do monismo 
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corporalista
5
, substituindo-a pelo pluralismo e defendendo que o universo é resultado de 

quatro raízes: água, ar, terra e fogo, todos dividindo igualmente, tendo a mesma importância e 

tempo de existência. Essa composição era válida também para o corpo humano, porém esses 

elementos não se apresentariam dentro do corpo da mesma forma como se apresentavam fora. 

A ligação entre o homem e a natureza era tão intensa que seus elementos poderiam agir sobre 

os humores humanos. 

 

Los humores del cuerpo se corresponden con los elementos del 

macrocosmos: el aire, que consta de las cualidades  de caliente y húmedo, 

está representado en el cuerpo por la sangre; el fuego, mezcla de caliente y 

seco, por la bilis; el agua, fría y húmeda, por la flema; la tierra, mezcla de 

frío y seco, por la bilis negra, atrabilis o melancolía (GLACKEN, 1996, 

p.46).    

 

Outro filósofo que contribuiu nessa discussão e que merece destaque é Anaxágoras. 

O filósofo defende a tese “de que em cada coisa existe uma porção de cada coisa.” (SOUZA, 

1985, p. XXVIII). A constituição do universo partiria da origem de um todo formado pela 

junção de partículas que, de tão pequenas, era impossível distingui-las entre si.  

 

[...] a partir de um todo originário no qual todas as coisas estavam juntas e 

“nenhuma delas podia ser distinguida por causa de sua pequenez”. O 

movimento e a direção só surgem nesse conjunto aparentemente homogêneo 

devido à interferência do Espírito (Nous). Mas na verdade o Nous é uma 

corporeidade sutil e sua ação é de natureza mecânica: move e separa os 

opostos (frio-quente, pesado-leve etc.) que inicialmente estavam juntos 

(SOUZA, 1985, p. XXVIII).  

  

Portanto, para Anaxágoras, além das coisas serem infinitamente pequenas, tudo era 

dotado de espírito (de Nous). Nesse contexto, o homem se destacaria dentre os seres 

animados, animais e plantas, por ser mais sábio. Contudo, essa característica não era 

justificada pelo Nous porque esse seria igual a todos os demais seres animados, mas sim pela 

estrutura do corpo, “o homem pensa porque tem mãos”.  

Os filósofos que antecederam a Sócrates muito contribuíram para a ciência e a 

filosofia, e no caso de interesse do trabalho, da concepção de natureza. Nesse sentindo, vale 

                                                           
5
 Os filósofos da escola de Mileto (Tales, Anaximandro e Anaxímenes) acreditavam na teoria do monismo 

corporalista, ou seja, que o universo surgira de um único elemento. O primeiro defendia a ideia da água como 

origem de todas as coisas, o segundo o universo como resultado de transformações “ocorridas num princípio 

originário ou arché. Esse princípio seria o ápeiron, que se pode traduzir por infinito e/ou ilimitado” (SOUZA, 

1985, p. XVI). Enquanto o terceiro pensava ser o ar o grande responsável por tudo.     
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ressaltar que Sócrates, segundo Casini (1987), desprezou a filosofia da natureza dos seus 

predecessores. 

A esse respeito, Duarte (1986) chama a atenção para o fato de que Sócrates – ao 

negar importância para os estudos sobre natureza – acabou inconscientemente contribuindo 

objetivamente para o conhecimento do mundo físico. O autor cita duas passagens na obra de 

Platão referente a tal desprezo de Sócrates, a primeira em “Fedro (230a), quando o filósofo 

diz que o campo e as árvores não lhe ensinam nada, mas apenas os homens da cidade”, e a 

segunda em “Fedro (96c), onde em sua autobiografia filosófica, Sócrates narra a frustração 

que lhe causaram os estudos sobre a natureza durante a sua juventude.” (DUARTE, 1986, p. 

22-3). 

Segundo Duarte (1986), o posicionamento de Sócrates sobre o desprezo pela 

natureza tem referência com a defesa da existência de um espaço para o ser humano livre de 

qualquer superdeterminismo mágico. Por sua vez, Platão mantem resquícios de concepções 

mágicas de natureza.  

Entretanto, é difícil identificar onde termina o ensinamento socrático e começa o 

platônico em razão de que muito do que se sabe de Sócrates seja através de testemunhos 

fornecidos por Platão, afirma Casini (1987).  

De acordo com Glacken (1996), Platão acreditava que o universo era fruto de uma 

criação divina (um Deus bordador, oleiro, tecedor, ferreiro) que era sábio e benévolo. Sua 

criação consistiu no uso de um modelo eterno que possibilitava a confecção de um único 

mundo, possuindo vida, dotado de alma, razão e intenção. Para o autor, Platão não foi o 

primeiro a propor ideias de finalidade
6
 para a criação do universo, porém parece ter sido o 

primeiro a ver tal criação como obra de artesão divino, bom, inteligente e possuidor da razão. 

 Cabe aqui também mencionar as contribuições do filósofo Demócrito que, 

contemporâneo a Platão, defendia a ideia de tudo ser composto de “pequeníssimas partículas 

indivisíveis (atomoi), unidas entre si de diferentes formas, e que na realidade nada mais havia 

do que átomos e o vazio onde eles se deslocavam
7
”. Demócrito, segundo Casini, teria 

excluído toda a finalidade divina, toda a antropomorfização, ou seja, em sua concepção não 

havia deuses, a natureza era regida por suas próprias leis. 

Nesse contexto histórico, o papel desenvolvido por Aristóteles também se destacou. 

De acordo com Casini, para Aristóteles o mundo físico era organizado de forma que “todas as 

                                                           
6
 Segundo Glacken (1996), Anaxágoras, Diógenes de Apolônia e Heródoto fizeram reflexões que conduziram ao 

finalismo (ideia de finalidade) de Platão e Aristóteles.    
7
 Aires Almeida, informações obtidas em <www.cfh.ufsc.br/~wfil/aires.htm>. Acesso em 17/01/2012. 
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coisas tinham o seu lugar, todos os lugares a sua coisa: o conjunto era um processo em 

movimento, intrinsecamente movido por causas e orientado para fins” (CASINI, 1987, p. 42-

3). O autor relatou que Aristóteles foi discípulo de Platão, reproduzindo suas ideias e 

métodos
8
 até o momento em que tais métodos passaram a não atender às suas necessidades e 

curiosidades nos estudos de animais, plantas e elementos. Para o filósofo, o verdadeiro 

conhecimento tem início nos “indivíduos concretos, singulares, nasce dos sentidos e da 

observação direta, e daqui passa-se à fixação dos gêneros e das espécies” (CASINI, 1987, p. 

43).  

Aristóteles documentava uma imagem pré-constituída de natureza, “imagem na qual 

beleza, finalidade e ordem se conjugam harmonicamente num todo orgânico onde ‘nada se faz 

em vão’” (CASINI, 1987, p. 46). Logo, tudo corresponde a um objetivo, a um fim, por 

exemplo, existe finalidade nas ações humanas, bem como nas das abelhas, formigas, das 

plantas (produzem flores para produzir frutos, folhas para proteger os frutos, raízes para 

retirar o alimento do solo). No entanto, o que difere o homem dos demais seres é sua 

capacidade de decidir suas ações, agir com consciência. 

No que tange às relações do homem com a natureza nesse período, Henrique (2009) 

afirma existir um início de emancipação coletiva da humanidade perante a natureza, fruto da 

necessidade de corrigir as deficiências desta e, também, como resultado de necessidades 

cotidianas. Isso significou o homem ter iniciado “o estabelecimento de aldeias, domesticação 

de animais (criações), o cultivo do solo (agricultura e produção de alimentos), irrigação de 

terras e drenagem de pântanos e a metalurgia
9
”. O homem era um criador da natureza, diz 

Glacken (1996).  

Segundo o autor, o homem ensinado pelo modelo da natureza e imitando tal modelo, 

conseguiu plantar e enxertar plantas com diferentes tipos de cultivos. Assim, o homem pode 

colocar os frutos silvestres sob sua proteção e cultivo e, seguindo o que a natureza exigia, 

aumentou a área de domínio e mudanças, substituindo o meio primitivo pelo domesticado.  

Para Glacken é possível ter dois pensamentos através de leituras antigas referentes a 

interferências do homem na natureza. O reconhecimento do homem como ser capaz de 

realizar seus projetos, mesmo diante as influências ambientais, e o segundo que a natureza 

existente observada, e muitas vezes amada por esses homens, era uma natureza muito 

modificada. 

                                                           
8
 “Os métodos dialéticos do mestre não satisfaziam [...] para conhecer a realidade física, de nada servia partir das 

ideias supremas e das essências separadas” (CASINI, 1987, p.43). 
9
 FÉRNADEZ-ARMESTO, 2001 citado por HENRIQUE, 2009, p. 44. 



 

 

 

24 

[...] para os gregos e romanos os vinhedos, os olivais, as cabras pastando nas 

montanhas rochosas, as aldeias e as vilas eram inseparáveis da paisagem das 

áridas colinas no verão mediterrâneo, assim como os ventos, o azul profundo 

do mar e os céus radiantes. Era uma paisagem alterada pelos homens, que a 

contemplavam com atenção e cuja múltipla beleza amavam (GLACKEN, 

1996 citado por HENRIQUE, 2009, p.45). 

 

Essa ideia de natureza modificada não é comungada por Aristóteles, pois, como cita 

Casini (1987), o filósofo excluiu da sua esfera os artefatos e manufaturas do homem, 

entendendo que as coisas nascem por sua própria natureza, sem necessitar de influência 

humana.  

Pode-se dizer que, nesse Período Clássico, o homem, mesmo diante de tantas 

limitações técnicas, pode fazer avanços na forma de se relacionar e de pensar a natureza. 

Porém, com o surgimento do cristianismo, as invasões dos territórios europeus pelos 

chamados bárbaros marcariam o início do um novo período – “o Teológico”. Neste momento, 

há uma grande inversão no mundo das ideias, as quais estarão envoltas pela existência de um 

Deus, responsável pela criação da terra e do universo. 

 

Período Teológico 

 

Durante aquele Período Clássico, a produção do conhecimento seguia seu curso sem 

interferências religiosas, o que permitiu, afirma Henrique (2009), o desenvolvimento de um 

conjunto teórico de ideias que defendiam a posição do homem como ser independente e 

controlador da natureza.   

O Período Teológico, descrito por Henrique (2009), correspondente à Idade Média, é 

iniciado com a substituição das concepções de homem sendo o criador/artesão na natureza, 

pelas novas ideias embasadas no teocentrismo (tudo é criado por Deus, cujo qual será o centro 

das atenções, das tentativas de provar sua existência e bondade).  

Para Duarte (1986, p. 27), “o advento do cristianismo traz em seu bojo a ideia de que 

o homem não está situado na
10

 natureza, como acreditavam os gregos, mas que é 

transcendente a ela”. Portanto, o homem é propriedade não da natureza, mas de algo 

sobrenatural – “à graça”.  

Nesse período circulavam os conhecimentos baseados na fé, na teologia, na Bíblia, 

que se contrapunham com os conhecimentos baseados na razão, nas investigações feitas pelos 

filósofos gregos. Assim como a igreja influenciava nas organizações das universidades, houve 
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uma tentativa de combater as ideias produzidas pelos antigos filósofos e repassadas pelos 

dialéticos
11

 através de uma disposição papal de 1231, que determinava o uso da dialética 

apenas como apoio dos teólogos, sem poder “ostentar a filosofia
12

”. 

No entanto, mesmo a Igreja tendo tomado esses cuidados, as ideias aristotélicas 

foram traduzidas pela escola de Toledo, na segunda metade do século XII, acentuando ainda 

mais os conflitos e tornando-se algo perturbador porque tais ideias eram totalmente diversas 

da concepção cristã de mundo, reforçadas abaixo: 

 

Na física aristotélica o mundo é eterno e incriado. Deus é o motor imóvel do 

universo, o “pensamento que se pensa a si mesmo” e nada cria, movendo o 

mundo como causa final, sem conhecê-lo, “como o amado atrai o amante”. 

Por sua vez, a alma não é mais do que forma do corpo organizado, devendo 

nascer e morrer com ele sem ter qualquer destinação sobrenatural (BACON, 

1979, p. VIII). 

 

A Igreja não aceitaria a rejeição de Deus como sendo o criador e a negação da 

existência de uma alma humana eterna. Entretanto, cada vez mais as filosofias aristotélicas 

ganhavam adeptos, aumentando o movimento dos dialéticos, constituídos por parcela da 

nobreza.   

Deste modo, sentindo-se ameaçada, uma vez que suas “ideias representavam um 

processo político de manutenção do poder
13

”, e interessada em trazer para o seu meio os 

dialéticos, restou à Igreja aceitar a filosofia aristotélica desde que passasse por um processo de 

moldagem para se encaixar ao cristianismo. Nesse processo, destacaram-se as contribuições 

de Sto. Thomaz de Aquino na associação dos postulados aristotélicos as concepções cristãs.  

De acordo com Duarte (1986), dentre as ideias aristotélicas que foram incorporadas 

ao cristianismo, aquela referente à finalidade resultou em uma concepção do homem como ser 

privilegiado na cadeia alimentar. A esse respeito Thomaz (1988) reforça: 

 

A natureza não fez nada em vão, disse Aristóteles, e tudo teve um propósito. 

As plantas foram criadas para o bem dos animais e esses para o bem dos 

homens. Os animais domésticos existiam para labutar, os selvagens para 

serem caçados. Os estoicos tinham ensinado a mesma coisa: a natureza 

existia unicamente para servir os interesses humanos (THOMAZ, 1988, 

p.21-22). 

 

                                                           
11

 Professores de filosofia. 
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 Informações obtidas em “Seleção de textos – Sto. Tomás de Aquino, Dante Alighieri, John Duns Scot, 

William of Ockham – da coleção (Os pensadores), 1979. 
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Glacken (1996), através de análises do Livro do Gênesis, da Bíblia, afirma haver dois 

mitos da criação. Encontra-se no primeiro capítulo do Gênesis a criação do universo, da terra 

e sua organização. Deus teria levado seis dias para concluir sua obra e no sétimo dia teria 

descansado. Dentre todas as criações divinas, destaca-se o homem, pois era o único que tinha 

sido feito à imagem e semelhança de Deus e que, por isso, dava-lhe o direito de administrar o 

mundo porque era superior aos demais. Enquanto o homem administrava, Deus de tudo 

cuidava e comandava, pois “sin la constante atención de Dios, el orden de la naturalize 

quedaría aniquilado en un instante y volvería al caos primitivo” (GLACKEN, 1996, p. 167). 

No segundo mito, a relação do homem com a terra seria diferente. Segundo o autor, a 

terra já criada não tinha vegetação porque não chovia. Deus começa a criação pelo homem, 

depois faz as plantas e os animais, todos feitos de barro e a mulher da costela do homem, de 

Adão. Havia sido criado por Deus um jardim (o Jardim do Éden) e que o homem teria a 

função de lavrá-lo e guardá-lo.   

 

Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados; no dia em 

que o Senhor Deus fez a terra e os céus. 

E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do 

campo que ainda não brotava; porque ainda o Senhor Deus não tinha feito 

chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. 

Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra.  

E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e o soprou em seus narizes 

o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente. 

E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do oriente; e pôs ali o 

homem que tinha formado. 

E o senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa 

para comida;  

[...] E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden o lavrar e o 

guardar (GÊNESIS, 2: 4-15) 

 

Glacken (1996) indaga se neste fragmento bíblico não fica a insinuação de que o 

homem é o custódio da natureza, e se esse não é o seu jardim. No entendimento do autor, o 

homem aparece como o jardineiro que cuida das plantas domesticadas e que os animais são 

seus auxiliares. Porém, quando a mulher (Eva) se rendeu à tentação, comendo o fruto da 

árvore proibida, várias consequências teriam sido desencadeadas, dentre elas a necessidade de 

trabalhar para viver “[...] maldita é a terra por causa de ti; [...] no suor do teu rosto comerás o 

teu pão” (GÊNISIS, 3: 17-18). Portanto, o pecado teria gerado desordem na natureza e criado 

a necessidade do trabalho humano. 

A esse respeito, Thomas (1988, p. 23) comenta que apesar de ter ocorrido o pecado, 

“o direito humano ao domínio permanecia intacto”, pois o homem continuava sendo o fim de 



 

 

 

27 

todas as obras de Deus. Deste modo, a partir de então os animais seriam menos dóceis que 

antes, mas não perderiam o propósito de servir ao homem. 

Reforçando a ideia de que o homem ocupa um lugar privilegiado na natureza, o 

relato de Glacken, referente ao pensamento de Atenágoras (século II d.C), defendia a ideia de 

que Deus era um oleiro que deu forma e beleza a matéria. Atenágoras chamava atenção para o 

fato de as pessoas elogiarem o ato do Criador e não a beleza e a ordem por Ele criadas; que se 

admira a beleza e o esplendor de uma residência real, mas é ao imperador a quem se rendem 

homenagens.  

Mas em sua analogia existia uma diferença marcante entre as obras do imperador e 

as de Deus, pois o primeiro constrói e decora seus palácios em benefício próprio, enquanto 

Deus não tinha essa necessidade, não era para sua satisfação própria. Conclui-se, desta forma, 

que o maior privilegiado na criação divina, então, foi o homem. Segundo Glacken (1996, p. 

193), “a crença na ausência de egoísmo divino subjuga a ideia de natureza benfeitora, boa e 

maternal para os homens, uma crença que foi útil até que se sentissem intimidados pela 

dureza da seleção natural e a luta pela existência
14

”. 

No Período Teológico, Deus ocupava o centro do universo e tinha poderes para 

controlar toda a natureza. Assim, as estações do ano, que no Período Clássico, eram 

entendidas, relata Henrique (2009, p. 46), como a “regularidade cíclica pela qual a natureza 

mantém o seu curso” passa a ser compreendida como a harmonia divina entre o homem, Deus 

e a natureza. As catástrofes naturais também eram responsabilidade divina, significam uma 

punição pelos pecados.  

Quanto às mudanças ocorridas no relacionamento do homem com a natureza, fruto 

do respaldo encontrado no pensamento teológico, Henrique (1996) descreve que houve 

mudanças significativas principalmente nos últimos séculos da Idade Média. O homem criou 

novas técnicas e aperfeiçoou outras, a exemplo, da “implementação e melhoramento do 

trabalho animal, principalmente os cavalos (novas raças foram trazidas do Oriente durante as 

Cruzadas)” (HENRIQUE , 2009, p. 50-1).  

Como relata o autor, a inserção da força animal no desenvolvimento das atividades 

permitiu um aumento na capacidade do homem de transformar a natureza. Assim, o homem 

deixou sua marca na paisagem através da substituição de área de floresta por área de plantio, 

na forma de lavrar o solo e no transporte de pessoas e mercadorias. Destaque, também, para a 

apropriação pelo homem das forças hidráulicas e eólicas através dos moinhos. 
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A exemplo da influência das ideias teológicas como forma de justificar as 

transformações na natureza, destaca-se o relato de Glacken (1996) de que na Alemanha 

Setentrional no século XII, um abade
15

 acompanhava os trabalhos, quando iriam iniciar a 

derrubada de árvores para posteriormente plantar, levando em um das mãos um cruz de 

madeira e na outra uma vasilha com água benta. Quando chegava ao local escolhido, 

enfincava a cruz no solo e tomava posse da terra em nome de Jesus Cristo; em seguida, 

aspergia a água para finalmente, ele mesmo, abrir uma pequena clareira que serviria de ponto 

de partida para o trabalho dos monges.  

Cabe ressaltar que eram os leigos que faziam o trabalho mais árduo e não os monges, 

uma vez que o trabalho tinha relação com A Queda
16

. Neste sentido, Henrique cita Élisée 

Reclus (1886) que afirma que na Idade Média a terra era cultivada por escravos, que, devido a 

terem uma vida sofrida, transferiam esse sentimento amargo para relação com a natureza, pois 

não conseguiam visualizar belezas naturais diante de uma vida que se resumiam em infernos. 

O autor chama atenção ainda para um comentário de Reclus sobre as estranhas ideias 

de natureza que os cristãos tinham durante a Idade Média. Tais ideias eram frutos de 

interpretações errôneas dos mapas do mundo feito pelos monges que procuravam representar 

sua visão da Terra e de suas belezas. Os desenhos localizados ao lado de “cada distante país, 

estranhos animais vomitando fogo, homens com patas de cavalo ou rabos de peixes, grifos 

com cabeça de carneiro ou bois” (HENRIQUE, 2009, p. 52), dentre outros. Assim, tais 

imagens produziam medo nos homens que buscavam apenas alegria e paz.  

 

O Período dos Descobrimentos 

 

Um novo período se inicia. Entraria agora o Período dos Descobrimentos. Esse 

corresponde à Idade Moderna, caracterizada pela Expansão Marítima (permitindo atingir e 

explorar novas terras: a América e a Oceania); pelo Renascimento (possibilitando à cultura 

ganhar novos valores e princípios, contestando os valores medievais-feudais); e pela Reforma 

(com a emergência do Protestantismo houve mudança no cenário da Igreja, principal 

representante da ordem feudal). 

De acordo com Henrique (2009), o início de um novo período não significa deixar 

para trás todos os vestígios do anterior.  Deste modo, baseado em Glacken, o autor afirma que 

“as ideias das causas finais ou os desígnios da natureza, uma teologia da natureza, também 
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floresceram nos tempos modernos” (HENRIQUE, 2009, p. 57). Porém, agora ganham novas 

provas, novas terras, novas interpretações da biologia possíveis através de uma penetração, 

nos elementos da natureza, mais minuciosamente permitida pelo uso do microscópio.    

Segundo Capra (2002), nos séculos XVI e XVII, a concepção do mundo mudaria de 

orgânico, vivo e espiritual para uma noção de máquina. Isso na ciência seria traduzido como 

conhecimento mecanicista e organicista que na sua forma concreta é especificado por 

Henrique (2009) como sendo: 

 

O conhecimento mecanicista da natureza partia da premissa atomista de 

quebra do todo em partes, as quais eram passíveis de serem compreendidas 

por leis científicas, que dão suporte a montagem da explicação do todo. O 

todo é resultado da soma das partes entendidas isoladamente.[...] A 

Organicista, [...] partia do entendimento do todo, como forma de explicação 

das partes, uma vez que finalidade ou desígnio do todo está presente nas 

ações e reações das partes (HENRIQUE, 2009, p. 58). 

 

O processo mecanicista teve seu início com Galileu que rompeu com a tradicional 

concepção do mundo até então existente. Galileu deu autonomia à ciência porque a afastou da 

teologia e da tradição aristotélica; também aplicou o método experimental
17

 como sendo o 

adequado para se obter o conhecimento; e, por fim, deu linguagem matemática à ciência. 

Galileu e Kepler completaram a teoria heliocêntrica de Copérnico, fazendo cair por terra a 

doutrina da Igreja baseada no geocentrismo. 

Francis Bacon, contemporâneo de Galileu, também muito contribuiu para a 

mecanização da natureza e para a nova forma de concebê-la que iria perpetuar na sociedade 

ocidental. Bacon defendia a ideia de haver a necessidade de uma dominação da natureza pelo 

homem. Essa necessidade é explicada por Neil Smith (1988): 

 

O domínio da natureza, considerava ele, é uma tarefa divina, sancionada por 

Deus e tornada necessária pela Queda do Jardim do Éden. Se a Inocência foi 

para sempre perdida, alguma coisa do harmonioso equilíbrio entre “o homem 

e a natureza” poderia ainda ser reconquistado através do benéfico domínio 

do homem sobre a natureza. O domínio da natureza é realizado através da 

aplicação das “artes mecânicas” que são, por sua vez, desenvolvidas através 

da “perquirição da natureza” (SMITH, 1988, p. 30).    
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O domínio da natureza só iria acontecer se o homem a conhecesse. Para isso, era 

preciso dividi-la em partes e estudá-la minuciosamente. No entendimento de Capra (2002), o 

método empírico de investigação da natureza estava associado à forma que Bacon a concebia, 

ou seja, Bacon era chanceler da coroa no reinado de Jaime, e, portanto, estava acostumado a 

lidar com denúncias e libelos referentes à bruxaria. Desta forma, como a natureza era tida 

comumente como fêmea, era natural que Bacon transferisse as metáforas usadas nos tribunais 

para os seus escritos científicos.  Na opinião do chanceler, a natureza deveria “ser ‘acossada 

em seus descaminhos’, ‘obrigada a servir’ e ‘escravizada’. Deveria ser ‘reduzida à 

obediência’, e o objetivo do cientista era ‘extrair da natureza, sob tortura, todos os seus 

segredos” (CAPRA, 2002, não paginado). 

Quanto à natureza ser entendida como feminina, Smith (1988) elucida que, por mais 

que seja tão complexo o conceito de natureza e impregnado de metáforas, a atribuição de 

feminilidade é dentre elas a mais consagrada. Tudo isso se deve ao lugar ocupado, por muito 

tempo, pelas mulheres na sociedade onde eram tidas como objeto de dominação, opressão, 

desejo, idolatria e culto. Segundo o autor, todo esse processo (entre a dominação até ao culto) 

culmina em uma romantização, uma vez que, essa é uma forma de controle.  

A partir de Bacon, a natureza passa a ser entendida como exterior, tanto para a 

indústria, como para a ciência
18

: para a indústria, porque os elementos da natureza se 

transformam em mercadorias através do trabalho, enquanto que, por outro lado, para a ciência 

porque fornece meios que facilitam a apropriação da natureza. 

Mas, ao mencionar a existência de uma concepção de natureza exterior é necessário 

esclarecer a que esta se refere. Deste modo, ancora-se em Smith (1988) para ter tal 

explicação. De acordo com o autor, a natureza externa refere-se ao reino dos objetos e 

processos existentes fora da sociedade. Trata-se de algo primitivo criado por Deus, usado pela 

sociedade como matéria prima. Em contradição a essa concepção, encontra-se a de natureza 

universal, que versa sobre a existência de uma natureza humana, onde o ser humano e seu 

comportamento social são entendidos como naturais, compondo mais um elemento da 

natureza.  

Entretanto, para Smith (1988, p.29), mesmo essas concepções sendo tão 

contraditórias, elas não são facilmente definidas e separadas na prática. Kant, por exemplo, 

dizia que a natureza poderia ser dividida em interior e exterior. A natureza interior dos seres 
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humanos compreendia suas paixões cruas, enquanto a natureza exterior era o ambiente social 

físico no qual os seres humanos viviam. Vale ressaltar que, para o autor, esse dualismo pode 

ainda hoje parecer familiar em: a mente e a natureza, a cultura e a natureza.   

Em se tratando de dualismo vale mencionar o de René Descartes. De acordo com 

Capra (2002, não paginado), o filósofo tinha uma concepção de natureza baseada em uma 

divisão entre dois domínios separados e independentes “o da mente, ou res cogitans, a ‘coisa 

pensante’, e o da matéria, ou res extensa, a ‘coisa extensa’”.  

Descartes não apenas entendia haver uma divisão entre mente e matéria, como 

também privilegia a mente. Tratava-se do cogito cartesiano que acabou por interferir 

grandemente no mundo ocidental. Tais interferências são descritas por Capra:  

 

Ela nos ensinou a conhecermos a nós mesmos como egos isolados existentes 

“dentro” dos nossos corpos; levou-nos a atribuir ao trabalho mental um valor 

superior ao trabalho manual; habilitou indústrias gigantescas a venderem 

produtos – especialmente as mulheres que nos proporcionem o “corpo 

ideal”; impediu os médicos de considerarem seriamente a dimensão 

psicológica das doenças e os psicoterapeutas de lidarem com o corpo de seus 

pacientes. Nas ciências humanas, a divisão cartesiana redundou em 

interminável confusão acerca da relação entre mente e cérebro; e, na física, 

tornou extremamente difícil aos fundadores da teoria quântica interpretar 

suas observações dos fenômenos atômicos. (CAPRA, 2002, não paginado).    

 

Cabe ressaltar que Descartes, segundo Merleau-Ponty (2006), foi o primeiro a 

formular uma concepção de natureza extraindo as consequências da ideia de Deus. Sua 

explicação parte de uma indagação. Como pode o mundo ter sido feito à base da finalidade? 

Isso não é possível, porque em Deus fins e meios são indiscerníveis. Ele “não persegue fins, 

pois Nele não existe anterioridade do Todo com relação às partes, não há distâncias entre fins 

e os meios” (MERLEAU-PONTY, 2006, p.11). 

A ideia de finalidade, criada por Aristóteles, passa a não ter serventia para Descartes. 

Pela sua argumentação, a finalidade estaria relacionada à existência de forças “divinas” 

agindo sobre todas as coisas e, para ele, isso era inaceitável, pois ele acreditava que a natureza 

era movida por forças mecânicas (forças da natureza), uma vez que essa era uma máquina, 

nada mais que isso. 

Portanto, máquina não tem propósito, vida e alma. Máquina é formada por partes 

governadas por leis matemática perfeitas.  Essa ideia cartesiana de natureza, como afirma 

Capra (2002), se tornou dominante na ciência mecanicista dos séculos XVII, XVIII e XIX e 

se estendeu para a sociedade influenciando o acontecimento de uma grande mudança 

comportamental, no que diz respeito, ao relacionamento com os elementos da natureza.  
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Durante a Idade Média, a forma orgânica de ver mundo direcionava a um 

comportamento mais ecológico. Tratava-se de uma concepção de Terra mãe, mãe dadivosa e, 

por isso, deveria ser respeitada, não aceitando o uso de violência e maus tratos.  

 

A imagem da terra como organismo vivo e mãe nutriente serviu como 

restrição cultural limitando as ações dos seres humanos. Não se mata 

facilmente uma mãe, perfurando suas entranhas em busca de ouro ou 

mutilando seu corpo. [...] Enquanto a terra fosse considerada viva e sensível, 

seria uma violação do comportamento ético humano levar a efeitos atos 

destrutivos contra ela.  (CAROLYN MERCHANT citado por CAPRA, 

2002, não paginado). 

 

Contudo, a nova ordem imposta pela mecanização das ciências, reforçada com as 

contribuições de Bacon e Descartes, conduz para uma mudança radical na imagem da 

natureza. De acordo com Capra (2002, não paginado), Descartes comungava com o 

entendimento de Bacon a respeito de a ciência ter a função de contribuir para a dominação e 

controle da natureza, pois através do conhecimento científico é possível “nos tornarmos os 

senhores e dominadores da natureza”. 

 Nesse contexto, fica reforçado o lugar que o homem ocupa na natureza, “o de 

dominador”, justificado pelo privilégio de ter alma racional, de ser uma máquina com alma, 

ao contrário dos demais animais. Keith Thomas (1988) comenta sobre a diferença descrita por 

Descartes entre o homem e os demais animais: 

 

Tratava-se da tese de que os animais são meras máquinas ou autômatos, tal 

como os relógios, capazes de comportamento complexo, mas completamente 

incapazes de falar, raciocinar, ou, segundo algumas interpretações, até 

mesmo de ter sensações. Para Descartes, o corpo humano também é um 

autômato; afinal ele desempenha várias funções inconscientes, como a da 

digestão. Mas a diferença está em que no seio da máquina humana há a 

mente e, portanto, uma alma separada, enquanto os seres brutos são 

autômatos desprovidos de almas ou mentes. Só o homem combina, ao 

mesmo tempo, matéria e intelecto (THOMAS, 1988, p. 39).   
 

De acordo com o autor, a negação de alma aos animais resultou em muitas literaturas 

eruditas e, por mais que tivessem aqueles que considerassem a doutrina de Descartes 

assassina, ainda existiam muitos que a defendia como, a exemplo de, Oliver Goldsmith “na 

escala que leva os seres brutos ao homem a linha distintiva é fortemente traçada, bem 

marcada, intransponível” e o William Bingley afirmando “a fronteira que separa os homens 

dos seres brutos é fixa e imutável” (THOMAS, 1988, p. 42). 
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Nesta perspectiva, Henrique (2009), cita o pensamento de Conde Buffon, que além 

de defender a superioridade do homem perante os demais seres, esse ainda concebia a 

natureza sem intervenção humana como algo horrível e letal. Era preciso o homem agir para 

convertê-la em algo belo e habitável.   

Thomas (1988, p. 302) descreve que nos séculos XVI e XVII “as charnecas, 

montanhas e pântanos não lavrados eram o símbolo vivo do que merece ser condenado”. Era 

louvável um solo que mesmo com dificuldades fora limpo; que a mata fora conquistada; o 

pântano drenado. Segundo o autor, o aprimoramento e a exploração agrícola não significavam 

apenas retorno financeiro; constituíam também imperativos morais.  

Um traço interessante da agricultura naquela época era a regularidade das formas. 

Estas serviam para aproveitamento dos terrenos, como também representavam, de maneira 

agradável, “a ordem ao mundo natural desordenado” (THOMAS, 1988, p. 304). Percebeu-se 

que a escolha por cultivos uniformes aumentou com o início do período moderno. Logo, era 

notório a mudança no gosto do gótico para o clássico; por isso, a escolha pelas figuras 

geométricas.   

O autor mencionou ainda a mudança que sofreu a visão que se tinha das montanhas. 

Segundo Thomas (1988), até meados do século XVII, as montanhas eram tidas como lugar de 

morada de gente incivilizada e, por não serem produtivas, eram vistas como estéreis 

“deformidades/verrugas”, um lugar feio. No entanto, cerca de um século depois, ganham 

status de admiração estética. Os jardins também passam por esse processo de mudança, e 

aquele lugar formal, regular, aparado, sede espaço para o estilo inglês de jardinagem que – de 

tão informal – fica difícil identificar o que é cultivado do não cultivado.   

O Período dos Descobrimentos vai chegando ao fim e o homem, segundo Lenoble 

(1969) citado por Henrique (2009): 

 

Começa a agitar-se com tanto brio na conquista do mundo – a extensão 

cartesiana – que perde toda e qualquer preocupação. Deus e alma continuam 

a ser os objetos da metafísica, isto é, entre a Natureza e Deus. [...] a Natureza 

tornou-se objeto unicamente da ciência, isto é, segundo a acepção nova do 

termo, das técnicas. [...] a ciência torna-se o novo ídolo. Ela penetra os 

segredos da Natureza, como a psicologia positiva penetra os segredos da 

consciência (LENOBLE, 1969, p. 316 citado por HENRIQUE, 2009, p 66). 

 

Dentre os acontecimentos citados, destaca-se a importância que a ciência ganha 

através da filosofia cartesiana, pois ela fornece meios para se penetrar nos mistérios da 
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natureza e crédito de verdade absoluta
19

, trazendo para a sociedade ocidental a crença no 

cientificismo. Segundo Henrique (2009, p. 66), merece ainda ser acrescentado a este plano de 

ideias “a Revolução Industrial e a transformação do mundo mercantilista agrícola num mundo 

capitalista industrial”.    

 

Período da Incorporação e Produção 

 

Os períodos seguintes correspondem à Idade Contemporânea, ficando difícil 

identificar, efetivamente, o fim de um e início do outro. Na verdade, o Período da 

Incorporação e o Período da Produção se complementam, pois tanto a incorporação quanto a 

produção vão se dar nos séculos que se seguem. Deste modo, optou-se por abordá-los em um 

mesmo tópico.  

Durante esses períodos, há uma efetiva mudança na relação da sociedade com a 

natureza, pois essa vai ser destituída de qualquer outro significado e transformada em recurso 

a ser explorado
20

. Tal mudança teve início no período anterior decorrente de ideias
21

 que se 

formaram, somadas a uma ciência instituída de poder e um novo modo de produção que se 

emergia. 

O Período da Incorporação marca um novo momento na história da sociedade 

ocidental, pois com a Revolução Industrial iniciou uma nova forma de se produzir 

mercadorias. O trabalho manual passa a ser substituído por máquinas e, consequentemente, a 

relação da natureza se altera porque surge a necessidade de se obter mais matéria prima. 

Surgem também as migrações para as áreas urbanas, que são os locais onde se abrigam as 

indústrias, e os problemas com a poluição. Portanto, é um momento de incorporação da 

cultura industrial. De acordo com Henrique (2009), nesse período, as fotografias e as 

litogravuras possibilitam estudar à distância a natureza, mesmo estando mais fácil se 

locomover utilizando automóveis e aviões.  

Deste modo, como decorrência de tudo que fora citado, Henrique (2009) afirma que 

neste período dois processos irão influenciar a concepção de natureza e permanecerão como 
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 De acordo com Capra (2002), a crença na ciência como sendo a verdade absoluta vai ser desbancada no século 

XX pela física ao mostrar, de maneira convincente, que todos os conceitos e teorias são limitados e aproximados, 

não existindo, portanto, verdade absoluta. Entretanto, mesmo sabendo que a verdade científica é verdade, até que 

se prove o contrário, a crença no cientificismo insiste em permanecer viva sociedade ocidental.  
20

 A concepção de recurso a ser explorado não se restringe apenas à utilização dos elementos da natureza como 

matéria prima, mas como qualquer outra forma de apropriação e agregação de valor.  
21

 Lê-se as ideias desenvolvidas por Copérnico, Galileu, Kepler, Descartes e Newton. 
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fundamentais até os dias atuais. Eles são o Higienismo e o Esteticismo. O primeiro é definido 

pelo autor “como o saneamento e a limpeza das cidades e da natureza, com um grande 

número de novas técnicas e tecnologias que foram criadas para dar suporte a este novo 

conceito de natureza limpa e padronizada” (HENRIQUE, 2009, p. 67). Tratava-se de eliminar 

o que tivesse relação com a estagnação, assim, as “águas paradas”, os brejos, e, no Brasil, os 

mangues são vítimas das técnicas desenvolvidas para esse fim. Porém, Henrique (2009) alerta 

para o fato de que o uso dessas técnicas eram privilégios de poucos, somente da nobreza e da 

burguesia. O restante da população continuaria convivendo com a insalubridade e com a 

natureza hostil. 

Paralelo ao Higienismo, encontra-se o Esteticismo. De acordo com este sistema, a 

natureza é tida como sinônimo de paisagem e está sujeita a julgamentos de beleza, também 

definido pelo “mundo civilizado”. O autor afirma que a natureza passa a ser incorporada à 

vida social e que é dado valor ao padrão estético de beleza:  

 

A natureza, como um padrão estético de beleza requintada e sofisticada, é 

cada vez mais valorizada e decorativa, sendo acrescida de objetos humanos – 

monumentos à história do homem – intervenções para torná-la cada vez mais 

grandiosa. A riqueza natural não basta, é preciso demarcar o território 

humano, sua conquista, sua incorporação a produção (HENRIQUE, 2009, p. 

67).    

 

A valorização da estética está ligada com a visão romântica de natureza que os 

viajantes transmitiam através de seus relatos e das litogravuras. Assim, a natureza vendida na 

forma de arte, torna-se um objeto de consumo tendo poder para influenciar na mudança de 

concepção do que é “belo”, ou seja, as paisagens representadas nas gravuras geralmente eram 

pitorescas e isso contribuiu para uma valorização da natureza “selvagem” tida até então como 

“feia”. 

Thomas (1988) relata que, em fins do século XVIII
22

, a afeição pela natureza 

“selvagem” transforma-se em uma espécie de ato religioso, e o que antes era apenas belo, 

agora é também benéfico; a terra, que antes necessitava ser cultivada para ter valor, agora 

dispensa tal esforço; era o lugar que exercia um saudável poder espiritual sobre o homem. 

Mudara até mesmo, a forma de ver os moradores das montanhas. Esses perdem o caráter de 
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 Por mais que o Período da Incorporação corresponda a Idade Contemporânea (iniciada no século XIX) e os 

fatos mencionados estejam situados historicamente no final do século VXIII, não significa que tais 

comportamentos estejam descritos em períodos contrários, apenas significa que se estenderam pelo século 

seguinte.    
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bárbaros e se transformam em possuidores de inocência e simplicidade, enquanto as 

montanhas ganham o status de mais elevada beleza natural. 

Essa visão de natureza como sinônimo de paisagem do século XIX é exposta com 

destaque porque se refere ao que, neste trabalho, é considerado o primeiro tempo da natureza 

pós colonização das terras sul-americanas pela sociedade branca europeia. 

Assim, os relatos dos viajantes que venciam a Picada Chirigüelo e conseguiam 

avistar a Punta de Lanza (paisagem ilustrada na figura 2) exemplificam esse momento 

histórico de uma concepção de natureza. A descrição mais detalhada desses fatos será 

apresentada no decorrer do trabalho.  

No Período em discussão o que está em pauta é a incorporação. Assim, é preciso 

mencionar a importância do trabalho humano nesse processo de incorporação da natureza à 

vida social. De acordo com Smith (1988), é através da atividade humana que são modificadas 

as formas das matérias naturais com o objetivo de torná-la útil para si, atendendo às 

necessidades humanas. 

 

Pela sua atividade, o homem “modifica as formas das matérias naturais, de 

modo a torná-las úteis para ele. A forma da madeira, por exemplo, é 

modificada quando dela se faz uma mesa. Não obstante a mesa continua 

sendo madeira, uma coisa ordinária física. Dessa maneira, como o trabalho 

produz coisas úteis que preenchem as necessidades humanas, ele é uma 

eterna necessidade imposta pela natureza, sem a qual não haveria mudanças 

de matérias entre o homem e a natureza, e por esse motivo não haveria vida 

(SMITH, 1988, p. 71).     

 

Para o autor a função do trabalho vai além de apenas transformar a matéria (a 

natureza), ele também traz mudança para o trabalhador, pois modifica ao mesmo tempo, sua 

própria natureza. Mas como seria possível tal mudança, e por quê?  

Analisando o trabalho de Smith e utilizando a noção de natureza de Kant, é possível 

concluir que a referida mudança no homem pode acontecer tanto em sua “natureza interna”, 

quanto na “externa”. Smith (1988, p. 74) se reporta a Engels para mencionar que o trabalho é 

a “condição básica primeira para toda a existência humana, e isso ganha uma tal amplitude 

que, em certo sentido, podemos dizer que o trabalho criou o homem”. Sua argumentação 

fundamenta-se na teoria evolucionista de Darwin, no sentido que o desenvolvimento das mãos 

e dos pés, como membros que permite manipular utensílios e se locomover, são resultados de 

anos de trabalho. 

Quanto à “natureza interna”, o trabalho é responsável por modificações que 

aconteceram ao longo da história da humanidade e, também, pelas que acontecem em cada 
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indivíduo. Resumidamente, é através do trabalho que se dá a relação com os elementos da 

natureza, transformando-os em mercadorias e atribuindo-lhes valor. Nesse processo, há 

mudanças nas formas das relações homem/homem e sociedade/natureza quando o dinheiro 

passa a mediá-las. Deste modo, isso fica refletido na “natureza interna” porque altera os 

sentimentos, comportamentos, desejos e necessidades humanas. Nesse sentido, é possível 

concordar com o autor ao afirmar que a natureza humana é produto do próprio homem, 

estando ligada à sua consciência e fisiologia. 

Santos (1988, p. 87) também comunga desse entendimento e conceitua o trabalho 

humano como sendo  a “aplicação sobre a natureza, da energia do homem, diretamente ou 

como prolongamento do seu corpo através de dispositivos mecânicos, no propósito de 

reproduzir a sua vida e a do grupo”. O autor ainda comenta que há quem afirme que o homem 

não é o único a realizar o trabalho, que os demais animais, de alguma forma, também realizam 

quando se utilizam e modificam a natureza. No entanto, o homem é o único que reflete sobre 

sua ação, fato que permite inovar e não se limitar à repetição como ocorre com os outros 

animais. 

Essa discussão que busca apontar a diferença do homem perante os demais seres da 

natureza, na verdade se remonta a Aristóteles (384 – 322 a. C) que, defendendo a sua teoria da 

causa final
23

, explicava que para tudo na natureza existia uma finalidade. Entretanto, entre a 

finalidade das inúmeras ações presentes nessa, as que eram executadas pelo homem continha 

um diferencial – o poder de decidi-la. 

Nesse sentido, destaca-se o pensamento de Marx, feito por Smith (1988), que 

complementa a distinção afirmando que o trabalho é um meio de distinguir o ser humano dos 

demais animais porque produz seus próprios meios de subsistência.  

Assim, concluem-se as considerações referentes ao que corresponderia ao Período da 

Incorporação. Segue-se agora para as exposições do Período da Produção. Este último 

período, segundo Henrique (2009, p. 33), “é marcado por uma mudança radical na perspectiva 

do entendimento da relação do homem com a natureza, devido a sua incorporação ao território 

usado” graças aos recursos tecnológicos que permitem conhecer toda a superfície do planeta. 

As cidades, que começaram a receber as correntes migratórias do período anterior, se 

consagram de fato como o lugar de destino de muitos moradores do campo (há uma inversão 

nos índices populacionais, o que antes predominava rural agora é urbano). As técnicas 
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 De acordo com Duarte (1986), para Aristóteles a natureza era regida por quatro causas (formal, material, 

eficiente e final) e que nada se faz em vão.  
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evoluíram desde a escala celular à planetária, permitindo aos homens “se encontrar na 

qualidade de produtores da natureza, tornando-a um artifício, entendido aqui não no sentido 

de uma mentira, de algo falso, mas sim como resultado da produção humana” (HENRIQUE, 

2009, p. 33).  

Portanto, é o momento em que há de fato uma intensificação na produção, onde a 

forma de produzir não se assemelha a de nenhum outro momento histórico. Smith (1988) 

relata que para Marx, a produção é um processo pelo qual se altera a forma da natureza. 

Assim como o modo de produção capitalista precisa se expandir continuamente para poder 

sobreviver, essas alterações se intensificam porque o capital vai buscar na superfície do solo 

os recursos materiais. Para o autor, “a natureza torna-se um meio universal de produção, de 

modo que ela não somente provê o sujeito, o objeto e os instrumentos de produção, mas ela é 

em sua totalidade um acessório para o processo de produção” (SMITH, 1988, p.87-88). Desta 

forma, a natureza é o recurso a ser explorado e que por muito tempo foi visto como ilimitado.  

Cabe mencionar que esse período, final do século XIX e início do século XX, 

correspondem ao que é chamado nesse trabalho de segundo tempo da natureza (A Natureza 

Como Recurso a Ser Explorado). Então, por mais que seja sabido que a natureza desde o final 

do século XVII passou a ser reconhecida como tal, – no território que esta pesquisa abrange 

(Fronteira Brasil-Paraguai, nos municípios de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero) – é a partir 

desse momento que a exploração, em especial da erva mate, se dará propriamente. 

A partir da Revolução Industrial, inicia-se uma fase de intenso aperfeiçoamento de 

técnicas fundamentais para o homem se relacionar com o meio. De acordo com Santos (1997, 

p.25), “as técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o homem 

realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço”. Para compreender o processo da 

evolução milenar das técnicas, Santos (1997) resgata interpretações de vários autores: 

 

[...] J. Atalli (1982) refere-se às técnicas do corpo, às técnicas das máquinas 

e às técnicas dos signos; e autorizou J. Rose (1974) a propor três grandes 

tempos: a revolução neolítica, a revolução industrial, a revolução 

cibernética. De modo diferente, Ortega y Gasset (1939) também identifica 

três momentos nessa evolução: a técnica do acaso, a técnica do artesão, a 

técnica do técnico ou do engenheiro. C. Mitcham (1991, p.62-63) comenta 

esta periodização dizendo que a primeira fase não há um método para 

descobrir ou transmitir as técnicas utilizadas, no seguinte já há algumas 

técnicas conscientes transmitidas entre gerações por uma classe especial, a 

dos artesãos. Mas aqui há apenas “destreza e não ciência”. É apenas, na 

terceira fase que se instala esse “estudo consciente... a tecnologia, [...] com o 

desenvolvimento do modo analítico de pensar vinculado à ciência moderna” 

(SANTOS, 1997, p.137, grifo nosso). 
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Além de todas essas divisões, o autor ainda faz uma simplificação da história do 

meio geográfico, dividindo-o em três etapas: a primeira, meio natural; a segunda, meio 

técnico, e a terceira, meio técnico-científico-informacional. Nessa classificação, o período 

denominado neste trabalho como “Produção” teria seu início marcado pela etapa da técnica e, 

após a Segunda Guerra Mundial, iniciada à terceira etapa, a qual iria se concretizar nos países 

pobres, apenas nos anos 70.  

Santos (1997) entende a etapa do meio técnico como o momento posterior à invenção 

e o uso das máquinas devido à mudança que essas provocarão na forma de trabalhar o solo.  

Enquanto isso, o meio técnico-científico-informacional é marcado por ser o momento “onde 

os objetos mais proeminentes são elaborados a partir de mandamentos da ciência e se servem 

de uma técnica informacional da qual lhes vem o alto coeficiente de intencionalidade com que 

servem às diversas modalidades e às diversas etapas da produção.” (SANTOS, 1997, p. 190, 

grifo nosso). 

O avanço das técnicas possibilitou ao homem transgredir a distância e o tempo. 

Ainda, permitiu a esse sentir-se dotado de maiores poderes para transformar a primeira 

natureza em segunda natureza, de forma que cada vez mais se distanciasse do mundo natural. 

Portanto, o império das técnicas, que anteriormente eram as cidades, o lugar das 

inovações, do artificial, perde sua exclusividade porque agora o rural também já está invadido 

pela artificialidade. Atualmente não se observa apenas o uso de irrigação, fertilizantes e 

herbicidas, inseminações e rastreamento de animais, as técnicas são mais modernas e 

complexas: 

 

Com as novas tecnologias de culturas de tecidos, de células e organismos 

geneticamente modificados ocorre na agricultura um processo muito 

semelhante a desmaterialização e transmaterialização que vimos no mundo 

da indústria de mineração. Aqui também a biologia se aproxima da química 

e a nanotecnologia tem seu correspondente na biologia molecular e na 

biotecnologia (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 100-101). 

  

Diante de exposto, concorda-se com a afirmação de Santos (1997, p. 191) sobre a 

ocorrência de “uma cientificização e de uma tecnificização da paisagem”. E, assim, à medida 

que a ciência e a técnica vão demarcando seus territórios, conseguindo chegar a lugares cada 

vez mais inusitados, elas conseguem reforçar a crença que, haja o que houver, sempre 

encontrarão soluções para tudo.  

No entanto, essa crença faz parte das contradições presentes na sociedade capitalista 

e na própria tecnociência. Destarte, ao compor o quadro das contradições é possível destacar a 
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questão da intencionalidade presente na técnica levantada por Santos (1997) e reforçado por 

Porto-Gonçalves (2006).  

As técnicas são instrumentos usados para se obter maior controle e domínio não 

apenas sobre os demais elementos da natureza, mas também sobre os homens, a exemplo da 

máquina que substitui o trabalho vivo pelo morto: 

 

A técnica é vista, quase sempre, como mediadora entre a sociedade e a 

natureza, como se fosse uma esfera distinta. Entretanto, as técnicas se 

inscrevem como parte das relações dos homens (e mulheres) entre si e com a 

natureza. Os homens e as mulheres não se encontram somente diante de um 

desafio que lhes são colocados pela natureza, mas pelos desafios que se 

colocam para si próprios (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 78).   

 

O autor ainda explica que as técnicas elaboradas em uma sociedade constituída por 

relações sociais e de poder contraditórias estarão, consequentemente, repletas de contradições 

sociais e políticas, ou seja, as técnicas comportarão as contradições da sociedade que as criou 

e também as contradições da própria técnica. A fim de exemplificar, Porto Gonçalves afirma 

que em uma sociedade capitalista, para se dominar a natureza é preciso que domine, 

primeiramente, os homens e mulheres. Mas, para isso o uso de técnicas jurídicas, 

pedagógicas, e de poder são fundamentais porque tem a finalidade de convencer que parece 

“normal” a existência da propriedade privada. 

Ainda fazendo parte das contradições, é possível destacar os frutos gerados pelo uso 

da tecnociência no modo de produção capitalista, os quais Rodrigues ([199-]) conceitua como 

mercadorias e territórios desejáveis e indesejáveis. 

 

As contradições estão impressas no espaço desse modo de produção, que 

produz ao mesmo tempo mercadorias e territórios desejáveis e invendáveis. 

As mercadorias vendáveis e desejáveis são parte integrante do ideário do 

desenvolvimento e dos ideais simbólicos de todo os cidadãos do mundo 

unipolar do findar do século XX. [...] As mercadorias indesejáveis [...] são 

tidas como desvios de meta, desvios do modelo de desenvolvimento, [...] os 

novos territórios indesejáveis [...] áreas de depósito de lixo doméstico, de 

lixo radioativo, e de usinas nucleares (RODRIGUES, [199-], p.63-64). 

 

Para a autora, as mercadorias vendáveis e desejáveis dizem respeito a tudo que se 

busca ter, como casa, carro, ar puro, uso de tecnologias, etc., e os territórios, considerados 

simbólicos e imaginários, referem-se às paisagens, aos lugares de moradias, de trabalhos, de 

estudos, ou seja, “desde de mercadorias que se deslocam no território (desde alimentos até o 

automóvel)  como aquelas fixadas (desde casas aos equipamentos e infraestrutura), passando 
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necessariamente pelas ideias que são veiculadas [...]” (RODRIGUES, [199-], p.63). Quanto às 

mercadorias e territórios indesejáveis, a autora refere-se àqueles que não foram planejados 

como mercadorias, mas que, com o passar do tempo e de acordo com o lugar e circunstâncias, 

estejam em transformação, por exemplo, os alimentos descartados que são resgatados e 

consumidos, os automóveis poluidores, as submoradias, a infraestrutura precária ou sua 

ausência, as áreas de depósitos de lixo, etc.  

Portanto, cabe ressaltar que vive-se em um momento onde já ficou claro que os 

elementos da natureza, tidos como recursos naturais, matérias-primas, são finitos e o avanço 

da tecnociência contribuiu significativamente para seu esgotamento. Rodrigues elucida a 

cerca da preocupação com o esgotamento dos recursos naturais: 

 

A preocupação com os recursos não renováveis relaciona-se com o 

esgotamento (matérias primas para as indústrias) e a necessidade de 

encontrar substitutos para os mesmos. Desse modo, a consideração de 

renovável e não renovável estava imbricada com o tempo geológico e com 

as características do meio físico – ecossistemas – que permitiam (ou não) a 

contínua renovação e relaciona com a necessidade de utilização de cada um 

desses recursos pela sociedade (RODRIGUES, [199-], p. 38). 

 

Existe a preocupação com o esgotamento dos elementos da natureza porque são 

fundamentais para a reprodução do sistema capitalista; eles são como alimento para essa 

máquina, pois são transformados em quantidade e velocidade que não possibilitam a 

regeneração natural dos elementos. Por essa razão, mesmo aqueles recursos naturais tidos 

como renováveis passaram a ser considerados como finitos, pois sofreram intensas alterações.  

No entanto, ainda que diante de inúmeros problemas frutos do modo de pensar e agir 

dessa sociedade, verifica-se que seus paradigmas centrais continuam a ter como base de 

sustentação a ideia de desenvolvimento, acreditando que a ciência e a tecnologia estarão 

sempre solucionando os problemas decorrentes de seu próprio avanço, sendo tudo apenas 

questão de tempo. 

Isso é ilusório, visto que nem tudo pode ser resolvido ou renovado pelo tempo. Pelo 

contrário, podemos citar como exemplo o tempo como fator importante na acumulação de 

poluentes que, consequentemente, vem a comprometer a qualidade do ar, da água e dos solos. 

Como afirma Rodrigues ([199-], p.16), “a análise do espaço é obscurecida pela do tempo. A 

metáfora temporal camufla a metáfora espacial. Intensifica-se o uso do espaço para obter-se 

maior produtividade espacial”.  
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Explica Porto-Gonçalves (2006, p. 62) que o “desenvolvimento é o nome-síntese da 

ideia de dominação da natureza” 
24

, pois, para o autor, criou-se uma cultura em que, para ser 

desenvolvido, é preciso que seja urbano e industrializado, sendo, simplesmente, tudo que 

torna mais distante da natureza e mais próximo da produção humana.  

Isso ocorre porque o espaço urbano é considerado um lugar privilegiado onde estão 

presentes grande número de pessoas, edificações, indústrias e serviços, permitindo uma 

grande circulação de dinheiro, mercadorias e ideias. É no meio ambiente urbano onde ficam 

mais notórias as desigualdades próprias do sistema capitalista, bem como seus territórios 

indesejáveis.  

Ao falar de meio ambiente urbano, concorda-se com Rodrigues, que assim o 

conceitua: 

 

[...] conjunto das edificações, com suas características construtivas, sua 

história e memória, seus espaços segregados, a infraestrutura e os 

equipamentos de consumo coletivo. Costuma, o meio ambiente urbano, ser 

atributo de desenvolvimento quando apresenta determinadas condições 

modernas de vida. Quando ocorrem problemas ou “dificuldades” estas são 

atribuídas aos desvios dos modelos e não ao próprio desenvolvimento que é 

desigual e combinado [...] Compreende, também, o conjunto de normas 

jurídicas, as quais estabelecem os limites administrativos das cidades, as 

possibilidades de circulação, de propriedade e de uso do espaço – do acesso 

ao consumo da e na cidade –, que por sua vez envolve um conjunto de 

atividades públicas e políticas, representadas pelos poderes executivo, 

legislativo e judiciário (RODRIGUES, [199-], p. 88 - 89). 

 

Portanto, trata-se de um conjunto daquilo que é material/concreto, do 

imaterial/virtual, dos elementos da natureza, incluso todas as “atividades exercidas na cidade, 

o que significa que compreende a dinâmica da própria sociedade.” (RODRIGUES, [199-], p. 

89). O meio ambiente urbano está diretamente relacionado com o ideário desenvolvimento. 

Nota-se que no meio ambiente urbano tem ficado cada vez mais difícil encontrar a 

primeira natureza, pois, com o crescimento das cidades, os solos vão ficando sempre mais 

impermeabilizados, os rios enterrados/canalizados, matando suas nascentes, e o pouco que 

deles sobra é usado para receber os dejetos domésticos e industriais. Nem o ar fica intacto. 

Pelo contrário, este, por sua vez, irá sofrer com um número crescente de carros, indústrias, e 

diminuição dos espaços verdes. Para Rodrigues ([199-], p. 95), “a cidade é uma das obras do 
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 Grifo do Autor. 
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homem que, apropriando-se da natureza, a transforma de tal maneira que a faz 

‘simbolicamente’ desaparecer como tal”. 

Sendo assim, o “meio ambiente natural” aparece na sociedade representando status, 

“qualidade de vida”, pois se vive melhor em um ambiente menos poluído, com mais verde. 

Ocorre então uma mercantilização dos elementos da natureza ao serem vendidas essas ideias. 

Então, aqueles que não podem pagar ficam excluídos, isolados em lugares onde a presença do 

natural refere-se à própria natureza humana, ao rio contaminado ou à área verde que mais 

parece ter função de separar duas classes distintas.   

Inúmeros são aqueles que não usufruem dos avanços tecnológicos, das modernidades 

e facilidades. No entanto, os problemas advindos da forma de produzir mercadorias pelo uso 

irracional dos recursos naturais são divididos com toda a sociedade. Na verdade, não se trata 

necessariamente de uma divisão igualitária, como afirma abaixo Rodrigues: 

 

Mas os que não participam das condições consideradas adequadas de 

qualidade de vida e de justiça social partilham em escala ampliada dos 

“resíduos” deste processo de urbanização acelerado, respirando o ar poluído 

das cidades e metrópoles, habitando em situação precária e não tendo 

trabalho adequado para as necessidades de sua reprodução, sem 

fornecimento adequado de luz e água e de esgotamento sanitário, sem 

transportes coletivos suficientes, atendidos como “animais não pensantes” 

nos hospitais, postos de saúde e até nas escolas. Enfim, sem condições de 

vida digna (RODRIGUES, [199-], p. 108). 

 

Portanto, nesse processo sofrem os desfavorecidos financeiramente ao receberem 

uma parcela maior dos prejuízos, independente da cidade, estado ou país que estejam. Afinal, 

essa sociedade é regida por um modo de produção que tem no seu cerne, além da apropriação 

ilimitada dos recursos naturais, a presença da desigualdade. 

Os problemas ambientais, em especial, os presentes na área urbana das cidades de 

Ponta Porã/BR e Pedro Juan Caballero/PY são de interesse desse trabalho, uma vez que 

ilustra a materialização da forma de pensar a natureza nesse espaço fronteiriço. Vale ainda 

ressaltar que todos esses problemas são caracterizados neste trabalho como sendo o terceiro 

tempo da natureza.   

 



 

 

 

44 

1.2 - O Processo de Produção das Cidades de Ponta Porã e Pedro Juan 

Caballero a partir da paragem Punta Porã 

 

 

A partir de um primeiro olhar sobre as cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, 

tem-se a impressão de que se trata de uma única cidade. Para compreender as suas origens e 

constituição, é necessário observar as características físicas, os idiomas e os símbolos 

dispostos nesse espaço fronteiriço. Somente assim se identificará em que cidade e país está. 

Procurando leituras para além das tradicionais brasileiras sobre a constituição das 

fronteiras, destaca-se a obra do historiador pedrojuanino Sacha Aníbal Cardona Benítez, 

intitulada “A la sombra de los perobales historia del poblado de Punta Porã Génesis de dos 

ciudades 1870-1902”, que descreve a sensação de desnortear o visitante já registrada em 

1912, durante a visita do Presidente do então Estado de Mato Grosso, Dr. Joaquim Augusto 

da Costa Marques, quando disse “...las comunicaciones entre los habitantes de una y de la 

outra población son francas y frecuentes, es como si todos pertencieran a un mismo 

territorial
25

”. 

A fim de procurar entender o porquê de essas cidades estarem tão próximas, se 

buscará na história os fatores que assim as determinam e, para tanto, será tomado como 

principal fonte de informação a obra de Benítez (2008).  

Cabe destacar que esse resgate histórico se insere em dois dentre os três tempos da 

natureza em que está dividido este trabalho. Essa opção de trabalhar com tempos surge a 

partir do momento em que o estudo permite perceber que nos diferentes momentos históricos 

pesquisados eram explicitadas as diferenças na forma de conceber a natureza.    

 

 

  1.2.1 - Os tempos da natureza – Primeiro: Natureza como Paisagem 

 

 

Esse primeiro tempo corresponde ao século XIX, onde a natureza era tida como 

sinônimo de paisagem, podendo então sofrer julgamentos de beleza. A valorização estética 

desse momento tinha ligação com uma visão romântica descrita por aqueles que viajavam 

pelas terras que hoje correspondem à fronteira Brasil-Paraguai. 
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 AYALA, 1914, p. 398 citado por BENÍTEZ, 2008, p. 13 
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Muito embora na história de concepção da natureza uma área ainda não 

alterada/cultivada pela atividade humana era vista como condenada, no momento específico 

desse objeto de estudo nota-se que já existia um sentimento de bem estar e beleza na 

paisagem “selvagem” por parte daqueles que transitavam pela fronteira.  

As cidades de Ponta Porã/BR e Pedro Juan Caballero/PY estão localizadas em um 

planalto da Cordilheira do Amambay, a uma altitude de 700 metros acima do nível do mar. 

Hoje, para se chegar a essas cidades, tanto para quem está no Brasil, como para quem está no 

Paraguai, não existem dificuldades graças às rotas de acesso, que são bem pavimentadas, e 

aos meios de locomoção, que se modernizaram – situação muito diferente daquela existente 

no final do século XIX e início do século XX. Quando o viajante oriundo do Paraguai 

conseguia vencer a difícil Picada do Chirigüelo
26

, que na época das chuvas ficava 

intransitável, e chegar à Lagoa de Punta, tinha-se a sensação de estar no paraíso conforme 

comprova a citação abaixo: 

 

[...] cuando la ascensión era más costosa y la vegetación brindaba al viajero 

una escena idílica, donde la sensación del Edén conquistado tras vencer a 

terrible Picada del Chirigüelo, era como un premio para al alma, ya que las 

pupilas se deleitaban con un agradable cuadro natural (BENÍTIZ, 2008, p. 

16) 

 

De acordo com Rubens Aquino (1984, p. 333), a topografia do lugar oferecia ao 

viajante “um majestoso quadro de intérminas campinas, onduladas de suaves coxilhas, orladas 

de extensas matas e capões, que se destacam a grandes distâncias, no fundo azulado, como 

ilhas de um oceano verde”.  

A esse cenário, Benítiz (2008) acrescenta ainda a presença de inúmeros e enormes 

perobais
27

 que se entrelaçavam proporcionando ao espectador uma ilusão de “fantásticos 

gigantes en lucha
28

”. A disposição dos perobais formava desenhos semelhantes a uma ponta 

de lança, conforme descreve Juan Luís Soto Beigbeder “[...] era una especie de punta de 

lanza que se corria de oriente a occidente indicando el rumbo de la frontera Paraguay-
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 A picada do Chirigüelo era o caminho obrigatório para o viajante que, vindo do Paraguai, desejasse atingir a 

antiga parada Punta Porã. Tratava-se de um caminho estreito em meio às rochas e à vegetação, de difícil acesso, 

e em épocas de chuva ficava intransitável.  
27

 Tipo de árvore nativa da região cujo nome científico é “Aspidosperma polyneuron M. Arg” 

<http://www.ipef.br/identificacao/nativas/detalhes.asp?codigo=17>. Acesso em12/04/11.  
28

 Relatos do espanhol Juan Luís Soto Beigbeder, que chegou na fronteira em 1909, publicados por Carlos R. 

Centurión em artigo intitulado “Una región Ubérrima y Amable: Amambay”, citado por BENÍTEZ, 2008, p. 17. 
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Brasil
29

.” Assim, essa paisagem acabou originando o nome Punta Porã. A figura 2 procura 

ilustrar a paisagem acima descrita. 

 

 
Figura 2 - Ilustração da paisagem, descrita como Ponta de Lança, vista pelo viajante ao sair da Picada Chirigüelo 

Idealizado por COSTA, Cecilia A. Desenho de CAVICHIOLI, Maria Cleide M., 2011 
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 Relatos do espanhol Juan Luís Soto Beigbeder, que chegou na fronteira em 1909, publicados por Carlos R. 

Centurión em artigo intitulado “Una región Ubérrima y Amable: Amambay”, citado por BENÍTEZ, 2008, p. 17. 



 

 

Figura 3- Trajeto entre Pedro Juan Caballero e Concepción/PY, com ilustrações da paisagem existente no final do século XIX



Na figura 3 é feita uma ilustração do trajeto entre Pedro Juan Caballero e 

Concepción/PY, com destaques
30

 para a cordilheira do Amambay, Picada Chirigüelo e a 

paisagem que deu origem ao nome dos povoados. 

É necessário salientar que nessa paisagem existiam duas lagoas que serviam de 

atrativo para os viajantes que paravam em suas margens para descansar e usufruir de suas 

águas. A foto 1 apresenta a paisagem atual da lagoa Punta Porã, totalmente envolta pela 

urbanização com aspecto de natureza artificializada. 

  

 
Foto 1 - Lagoa Punta Porã, localizada em Pedro Juan Caballero. Local que teria originado as cidades (Ponta 

Porã e Pedro Juan Caballero) 

Autoria: COSTA, Cecilia. 2011 

 

Como mencionado existiam duas lagoas, porém somente resta a maior, a Punta Porã, 

apresentada acima. A segunda lagoa, com o processo de urbanização, foi aterrada cedendo 

espaço para casas e praça. A paisagem atual desse local é ilustrada na foto 2. 

                                                           
30

 As figuras que representam a Cordilheira do Amambay e a Picada Chirigüelo foram elaboradas a partir da 

reprodução de fotos. A imagem da Cordilheira do Amambay é uma foto extraída do Google Earth e a da Picada 

Chirigüelo através de foto tirada no Museu da Erva Mate em Ponta Porã/MS. As demais foram elaboradas 

através de descrições da paisagem relatadas em obras citadas.  
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Foto 2 - Paisagem atual do local onde estava localizada a lagoa menor. 

Autoria: COSTA, Cecilia. 2011 

 

Neste contexto histórico, a Guerra da Tríplice Aliança
31

 aparecerá, em alguns 

momentos, porque tem relação com as terras de Punta Porã, pois, naquela época, a área não 

era limite com o Império do Brasil. Somente após a Guerra, com a delimitação dos novos 

limites, que esse lugar passou a pertencer a uma zona fronteiriça. 

No entendimento de Benítez (2008), o império brasileiro tinha uma forma astuciosa 

para lidar com a diplomacia e com as definições das fronteiras; assim, adiaram ao máximo a 

regulamentação da área que, até aquele momento, constituía uma zona de litígio entre Brasil e 

Paraguai. Segundo o autor, as definições dos limites territoriais do Brasil se deram de forma 

sorrateira, avançando sobre as zonas litigiosas, estabelecendo colônias militares e construindo 

fortes.  

Foi através dessa política que teria nascido em 1856 a Colônia Militar de Dourados, 

com efetiva instalação em 10 de maio de 1861, localizada “nas cabeceiras do rio Dourados, a 

oito léguas de distância da atual cidade de Ponta Porã” (ROSA, 1962, p. 9).   

Já no início de 1862, o Tenente paraguaio Pedro Pereira saiu em expedição da Vila 

Concepción em direção à parada Punta Porã para, de lá, alcançar a Colônia Militar de 

Dourados com o intuito de informá-los que deveriam deixar a área porque estavam em terras 

paraguaias.  

                                                           
31

 Trata-se de um conflito armado entre a Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai) e o Paraguai, iniciada 

em dezembro de 1864, com duração de cinco anos. Observe-se que não é objetivo deste trabalho aprofundar-se 

em explicações sobre a Guerra, apenas deve-se ressaltar os fatos que interferiram e contribuíram para o 

surgimento das cidades gêmeas.  
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Desse fato, destacamos a importância da parada de Punta Porã para os que viajavam 

por aquelas terras. Um dos trajetos mais usados na época era o de Bela Vista por ser muito 

difícil atravessar a Picada de Chirigüelo, ficando a parada de Punta Porã como uma segunda 

opção. Porém, mesmo apresentando dificuldades na travessia, tratava-se de uma rota muito 

importante, tanto para os trabalhadores dos ervais como para os soldados no período de 

guerra. 

Durante o período de instalação da Colônia Militar de Dourados, os paraguaios já 

exploravam a erva mate na região de terras mais altas. Trabalhavam por temporadas, 

regressando à Vila Concepción quando terminavam o trabalho e a parada de Punta Porã 

marcava o local de bifurcação da estrada em direção ao norte e ao sul.  

Apesar de naquela época a parada já representar um lugar importante, Benítez (2008) 

relata não ter encontrado nenhum documento que demonstrasse a existência de um povoado 

no local. Os documentos apenas mencionam a ocupação temporária da área em períodos de 

exploração da erva mate.  

De acordo com o mencionado autor, no final de 1869, quando a fome e as doenças 

castigavam o exército paraguaio, o Marechal Solano López vendeu em nome do Estado uma 

grande extensão de terras, onde se encontravam ervais, para sua companheira Madame Elisa 

Alisa Lynch
32

. Dentre as terras adquiridas por ela, havia uma em especial, onde se localizava 

a parada de Punta Porã. 

  

Entre las varias propiedades adquiridas por Madame Lynch una en especial, 

ubicada entre los Ríos Ivinhema al norte, Paraná al Este, Yguatemí al Sur y 

cordillera al Oeste en un total de 33.175,30 kilómetros cuadrados, se 

relaciona con nuestras tierras pues también abarcaba el paraje Punta Porã 

(BENÍTEZ, 2008, p. 29). 

 

Apesar da tentativa de Marechal Solano Lopéz de manter essas áreas em poder de 

sua família
33

, isso não foi possível porque os governos do pós-guerra, brasileiro e paraguaio, 

não reconheceram os direitos de compra de Madame Lynch, embargando seus bens. 

Benítez (2008) interpreta a tentativa de compra dessas áreas por Solano Lopéz como 

representação da importância, da riqueza proporcionada pelos ervais existentes naquela 

região. Tanto que, depois da Guerra, combatentes das forças imperiais iriam requerer a seu 
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 Solano López a conheceu em Paris. Elisa Alicia Lynch era irlandesa, nascida em 1835, “ela fora casada com 

um oficial francês, de quem se separou e passou a viver no demi-monde de Paris, povoado por mulheres 

indiferentes à moral da época, refinadas capazes de agradar os homens também com conversas inteligentes.” 

(DORATIOTO, 2002, p. 29). 
33

 “Havia uma promíscua relação entre os interesses do Estado e os da família López, a qual soube se tornar a 

maior proprietária “privada” do país enquanto esteve no poder” (DORATIOTO, 2002, p. 30). 
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país terrenos fiscais nessas áreas porque durante a Guerra puderam conhecer melhor o local e 

seu interesse na riqueza ali existente fora despertado. 

Após o término da Guerra, era necessário demarcar os novos limites territoriais e isso 

significava executar o que havia sido definido no Tratado da Tríplice Aliança de 1º de maio 

de 1865. Assim, determinava expressamente o artigo 16 do Tratado: 

 

O Império do Brasil se dividirá da República do Paraguai: 

Do lado do Paraná pelo primeiro rio abaixo do Salto das Sete Quedas, que 

segundo a recente carta de Mouchez é o Iguaçu e da Foz do Iguaçu e por ele 

acima a procurar as suas nascentes. Do lado da margem esquerda do 

Paraguai pelo rio Apa desde a Foz até as suas nascentes; No interior, pelos 

cumes da Serra do Maracaju, sendo as vertentes de lestes do Brasil e as de 

oeste do Paraguai e tirando-se da mesma serra linhas as mais retas em 

direção às nascentes do Apa e do Igurcy. A República Argentina será 

dividida da República do Paraguai, pelos rios Paraná e Paraguai a encontrar 

os limites com o Império do Brasil, sendo estes do lado da margem direita do 

rio Paraguai a Baia Negra
34

.  

 

As expedições para definir as “fronteiras secas” iniciaram em março de 1873. Havia 

um cuidado para traçar linhas retas nos pontos mais altos possíveis, usando os divisores de 

água para delimitar os territórios. Dessa forma, as águas brasileiras verteriam para a bacia 

hidrográfica do Rio Paraná, e as do Paraguai para a bacia hidrográfica do Rio Paraguai.  

Para tornar visível a demarcação da linha divisória, foram construídos na época 

grandes marcos que, segundo Aquino (1984), em alguns lugares eram de cal e pedra e em 

outros, de madeira de lei. Em razão do tipo de materiais usados e das ações das intempéries, 

os marcos originais não resistiram ao tempo e hoje os que são encontrados existem porque 

foram reconstruídos, a exemplo daqueles às margens da rodovia BR 463, nas proximidades 

das cidades gêmeas, como se pode observar na foto 3: 
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 Tratado da Tríplice Aliança - Guerra do Paraguai. (1865). Disponível em > 

http://www.franklinmartins.com.br/estacao_historia_artigo.php?titulo=tratado-da-triplice-alianca-guerra-do-

paraguai-1865)> não paginado. Acesso em 28/04/2012. 
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Foto 3 - Marco divisório da fronteira Brasil – Paraguai às margens da rodovia BR 463. 

Autoria: COSTA, Cecilia. 2011 

 

Durante o processo de demarcação, aconteceu um fato que, de acordo com Benítez 

(2008), teria contribuído para a história de formação do povoado de Punta Porã: 

 
[...] el día 31 (marzo de 1873) llegamos a Cerro Corá. Aquellos célebres 

campos vence por doquier sembrados de restos humanos. 

El día 1 de abril pasamos el Aquidabán, y fuimos a campar a dos cuadras de 

donde estuvo el último Cuartel General del Mariscal López, sobre la margen 

derecha del arroyo Chirigüelo permaneciendo ante aquel extenso osario, 

triste cuadro de amarga recordación, horrible y dolorosa imagen del 

martirologio paraguayo. 

Para seguir adelante tuvimos necesidad de componer los caminos de los 

montes de Chirigüelo afin de dar paso a las carretas, y eso detuvo los 

trabajos de la Comisión por algún tiempo (VASCONSELLOS, 1931, p.47 

citado por BENÍTEZ, 2008, p. 69). 

 

Segundo o autor, a necessidade de reconstruir a Picada Chirigüelo para a travessia da 

Comissão, que fazia a demarcação da área, se mostrou um feito importante por permitir a 

reabertura da picada que esteve fechada desde março de 1870, durante as últimas operações 

da Guerra. A partir desse momento, as carretas voltaram a passar por ali, seguindo em direção 

à parada de Punta Porã, tornando essa rota cada vez mais apreciada/escolhida, deixando a 

rota de Bela Vista em segundo plano. 

Pela Picada Chirigüelo, passavam as carretas que transportavam mercadorias trazidas 

do porto de Vila Concepción destinadas a abastecer os trabalhadores da fronteira, das 

fazendas e as populações que iam aparecendo em Mato Grosso/BR. Por esse trajeto, era 
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transportada também a erva mate que, após a Guerra, voltou a ser explorada, constituindo uma 

alternativa econômica. 

Cabe ressaltar que a erva mate há muito tempo era explorada. No entanto, foi 

somente após o término da Guerra da Tríplice Aliança que de fato se fará uma exploração 

mais intensificada, deixando marcas na história e no espaço de seus resultados. Considerando 

tais fatos a partir do momento, se passará para o segundo tempo da natureza relacionado à 

divisão criada para esse trabalho.    

 

 

  1.2.2 - Os tempos da natureza – Segundo: Natureza como Recurso a ser 

explorado 

 

 

A forma de conceber a natureza como recurso a ser explorado são consequências das 

mudanças na forma de pensá-la que se iniciou com Bacon e Descartes ganhando maiores 

proporções com a Revolução Industrial. Todavia na área de estudo desse trabalho essa forma 

de pensar vai realmente interferir nas ações, resultando em modificações no espaço após 

finais do século XIX e início do século XX. 

A natureza passa a ser vista como recurso a ser explorado, levando a coroação da 

erva mate como o “Ouro Verde” daquela fronteira. Confirmando o fato que a exploração 

efetivamente ocorreu no período mencionado, destaca-se o comentário de Benítez (2008) 

dizendo que no Mato Grosso a indústria ervateira era desconhecida até antes da Guerra, mas 

com os novos traçados teria tocado ao Brasil os melhores ervais.  

O autor menciona que a localização dos principais ervais está no Tacurapitá, 

Chirigüelo e Concepción, dispostos entre o córrego Estrella, as nascentes do rio Ypané e o rio 

Aquidabán, chegando até a cordilheira do Amambay e a serra das Quince Puntas. Com o 

término do trabalho da Comissão Demarcatória dos Limites, a exploração dos ervais passa a 

ser intensificada do lado Paraguaio. Em Villa Concepción, por exemplo, eram concedidos 

direitos de exploração dos ervais com duração de seis meses. O interesse paraguaio pela 

exploração da erva-mate era forte; esse fato somado ao desconhecimento dos precisos limites 

territoriais recém demarcados levavam os trabalhadores paraguaios a terras brasileiras a fim 

de alcançar os ervais, já que esses ainda não eram explorados pelos brasileiros. 

Depois de colhida, a erva-mate era transportada por carretas em direção à Villa 

Concepción. O transporte em alguns trechos era feito por via fluvial, como relata Benítez 
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(2008, p. 83): “se utilizaban los ríos de la zona para facilitar su desplazamiento hasta los 

caminos carreteros por los cuales alcanzaban la Villa portuaria. De allí ganaba los 

mercados de la plata, en especial: el de Buenos Aires, principal comprador”.   

Goiris (1999) chama a atenção para o fato de que os principais países envolvidos no 

processo de exploração, transporte e compra da erva mate são justamente aqueles que 

participaram do confronto. 

 

Irónicamente, ese despuente yerbatero, se va a dar justamente entre los 

países que participaron de la guerra. La Argentina importaba yerba mate, el 

Brasil producía y exportaba y el Paraguay, era el camino de acceso para la 

exportación, además de ese país que proporcionaba la mano de obra en los 

yerbales. En las zonas fronterizas se va a concretizar una estrecha y profunda 

relación de cooperación entre brasileños y paraguayos (GOIRIS, 1999, 

p.134)  

 

Em 1879, Juan Quevedo solicitou concessão para explorar os ervais de Punta Porã e 

nascente do Aquidabán. É importante lembrar que na época ainda não existia nenhum 

povoado na região. Os trabalhadores dos ervais construíam barracos para se abrigarem 

durante a temporada de exploração, períodos de seis meses, depois procuravam outro lugar 

para explorar, enquanto o anterior se restabelecia. Portanto, não existia necessidade de 

permanecer em um local, era preciso esperar o tempo de crescimento/reconstituição da planta.  

Benítez (2008) ressalta o fato de que a erva mate foi um fator importante para a 

atração de homens para a zona fronteiriça, mas ao mesmo tempo não é correto afirmar que 

isso tenha sido fator determinante para o surgimento do Povoado de Punta Porã e, 

consequentemente, da formação das cidades gêmeas de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. 

Esse mérito cabe ao comércio e aos interesses dos comerciantes: 

 

Indudablemente la yerba mate cumplió un rol de destaque en nuestra 

economía, fue un factor que motivó un determinado tránsito por esta zona, 

pero el movimiento generado por el comercio de géneros importados que iba 

para abastecer haciendas y poblaciones en el  Mato Grosso, acabó por 

cumplir una tarea civilizadora que en nuestro caso resultó en el nacimiento 

de dos ciudades, es cierto que las relaciones con los trabajadores de yerba 

mate se hacía sentir en la economía de ambas poblaciones […] (BENÍTEZ, 

2008, p. 86). 

 

Nesse cenário de interesses extrativistas, destaca-se a atuação de duas grandes 

empresas de exploração da erva-mate: a Industrial Paraguaya e a Empresa Matte Larangeira. 

A primeira, fundada em 1886, tornou-se proprietária de 855.000 hectares de ervais de um total 

de 2.647.727 hectares, mas foi a “iniciativa de Thomaz Larangeira e seus associados que 
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assumiria uma escala de atividades sem precedentes para a área fronteiriça” (OLIVEIRA, 

2011, não paginado). 

De acordo com Rosa (1962), Thomaz Larangeira nasceu em Bagé, província do Rio 

Grande do Sul, onde trabalhava de caixeiro em loja em Porto Alegre, mas ao ter 

conhecimento da formação de uma Comissão Demarcadora de Limites, vislumbrou a 

oportunidade de obter vantagens se conseguisse integrá-la. Assim, deixou para trás seu 

trabalho e, a partir de 1872, passou a ser empregado da Empresa Comercial Travassos y Cia, 

fornecedora de víveres da comissão de limites.   

Durante o período que esteve trabalhando junto à comissão demarcadora, Thomaz 

que, como já havia se mostrado um homem de grande percepção, pôde notar as riquezas 

provenientes dos ervais existentes naquela região que, por estar muito distante da Capital 

(Cuiabá), passava despercebida pelo governo. Além disso, ele poderia contar com muita mão-

de-obra barata, originária da população paraguaia que se encontrava em estado de miséria.  

Desta forma, Thomaz Larangeira, a partir de 1877, iniciou seus trabalhos de 

exploração dos ervais, estabelecendo-se primeiramente em Concepción, no Paraguai. No 

mesmo ano, ele teria feito uma declaração ao presidente da Província de Mato Grosso 

dizendo: “pensando em passar-me para meu país, logo que se me concedessem ervais
35

”. De 

acordo com Arruda (1984), a distribuição dos ervais nativos se davam: 

 

Desde a foz do rio Pardo no rio Paraná, por este até Sete Quedas, 

percorrendo a linha de fronteira com o Paraguai até Ponta Porã e pela serra 

de Maracaju até os limites atuais do município de Sidrolândia, daí pelo rio 

Pardo até sua foz no rio Paraná. Ocorrendo ainda em menor escala, na região 

entre as serras de Bodoquena e Maracaju, no município de Porto Murtinho 

(ARRUDA, 1984, p. 212). 

 

Esses ervais, segundo o autor anteriormente citado, estavam localizados em sua 

grande maioria em terras devolutas, além de serem praticamente despovoadas. Por essa razão, 

se fazia necessário a concessão legal do Governo para poder explorá-las. Tal fato resultou em 

sucessivos contratos de arrendamento, acarretando posteriormente diversos conflitos entre os 

que desejavam comprar as terras do Estado e os que detinham o arrendamento. 

A primeira concessão que Thomaz obteve foi através do decreto n. 8.799, de 9 de 

dezembro de 1883, que lhe concedeu a permissão para explorar a erva mate nas terras situadas 
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nos limites da Província de Mato Grosso com a República do Paraguai por um período de 10 

anos. 

Porém, em 1889, ocorreu uma mudança no panorama político do Brasil que 

influenciou diretamente a empresa de Thomaz Larangeira: foi proclamada a República 

brasileira, alterando a constituição das autoridades estaduais com as quais ele mantinha 

amizade. Dessa forma, o atual presidente do estado, Antônio Maria Coelho, perdeu seu cargo 

para Manuel José Murtinho, estando a família Murtinho e o Generoso Ponce em posição de 

dominação do estado. 

Durante esse período, a indústria ervateira já ocupava um lugar de destaque na 

economia do Estado e isso despertou o interesse dos irmãos Murtinho em compartilhar os 

lucros proporcionados pela erva-mate. Portanto, para alcançar seus objetivos, o primeiro ato 

foi criar a lei n. 26, de 1892, abrindo licitação para o arrendamento das terras dos ervais do sul 

do rio Iguatemi e, conforme afirma Bénitez (2008), esse foi concedido ao Banco Rio e Mato 

Grosso que tinha como presidente Joaquim Murtinho. 

O autor mencionado relata que a família Murtinho não tinha interesse em explorar 

somente a área especificada na lei, suas pretensões eram obter o controle total da exploração 

ervateira. 

 

La intención del Banco o sea de la família Murtinho, no era solamente 

explotar El Sur del Rio Iguatemi, ellos ambicionaban el control total de  la 

explotación  yerbatera, a causa de las presiones de la poderosa familia; 

Thomaz Laranjeira intentó vender su concesión, pero por ser esta personal 

no podía ser transferida, se organiza entonces en 1892 la Compañía Matte 

Larangeira (BENÍTEZ, 2008, p. 105). 

 

Esses fatos, de acordo com Arruda (1984, p. 235), marcaram o fim da iniciativa 

pessoal de Thomaz Larangeira e contribuíram para a criação da Companhia Matte Larangeira, 

“a partir daí, a exploração sofreu uma transformação, organizando-se em moldes 

empresariais, o que permitiu a instalação de uma infraestrutura mais sofisticada”, pois, com a 

entrada do Banco Rio e Mato Grosso, houve injeção de capital no negócio. 

Essa sociedade permaneceu até 1902 e, a partir de então, o Banco Rio e Mato 

Grosso, que era acionista majoritário da Companhia, “se declara en quiebra y el patrimonio 

de la “Matte” es adquirido por Thomaz Larangeira y la firma argentina Francisco Mendes y 



 

 

 

57 

Cia
36

. La razón social pasó a ser entonces Larangeira, Mendes y Cía.” (BENÍTEZ, 2008, p. 

121). 

Ao adquirir mais associados, a Companhia conseguiu consolidar a atividade de 

exploração dos ervais, bem como a exploração de trabalho humano, pois, segundo Benítez 

(2008), as relações trabalhistas nos ervais eram de escravidão. Somente a partir de 1920 

começa haver melhorias, mas estas não abrangeram todo o território dos ervais, pois as 

regiões mais longínquas continuaram a sofrer com regime já existente.  

 

Se sufrió mucho en los yerbales, principalmente en su época inicial, 

posteriormente a partir de 1920 la Matte Larangeira hizo algunos cambios en 

su trato con el personal, introduciendo mejoras en la calidad de vida, 

principalmente en Campanario, pero en las zonas más aisladas las “leyes” 

seguían siendo las mismas de antaño (BENÍTEZ, 2008, p. 139). 

 

Além do trabalho escravo, também estava presente nos ervais a “Lei dos Ervais”, que 

condenava à morte aqueles que explorassem a erva em terras da Companhia sem prévia 

autorização. O autor mencionado afirma que o contrabando da erva-mate era um dos 

principais problemas enfrentados e a Companhia agia com firmeza a fim de tentar impedi-lo.   

O Brasil, logo após o término da Guerra, tinha interesse em ocupar as terras que 

passaram a constituir parte de seu território, pois era uma forma de protegê-lo. Até 1890, o 

governo imperial garantia a qualquer cidadão brasileiro o direito de obter terras e explorar a 

erva-mate, porém – com o surgimento da Companhia Matte Laranjeira – os ervais passaram a 

ser monopolizados e o povoamento da região foi impedido. No entendimento de Benítez 

(2008), o próprio Estado perde a atribuição de conceder terras na área de possessão da 

Companhia; ela passa, então, a definir quem deve, ou não, permanecer em suas áreas de 

domínios. 

O interesse da Companhia colocou o Estado em uma situação delicada. Para a 

Companhia manter as terras despovoadas era mais rentável e, por isso, iria se esforçar para 

mantê-las dessa forma. No entanto, para o Estado esse comportamento tinha dois significados, 

como é narrado abaixo: 
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 Segundo Benítez, a relação de Thomaz Larangeira com a família Mendes Gonçalves teve início na Guerra e, 

posteriormente, foi reforçada quando se relacionaram durante o trabalho de fornecedor de gêneros alimentícios à 

Comissão Demarcatória dos Limites. A referida família era proprietária da Casa Comercial Francisco Mendes e 

Cia, fundada em 1874 em Buenos Aires, que distribuía e vendia produtos do Paraguai e do Brasil, em especial a 

erva-mate.  
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Dos intereses en el Estado de Mato Grosso estaban contrapuesto; de un lado 

la familia Murtinho con sus asociados, miembros de la Compañía  Matte 

Larangeira, que querían conservar el monopolio de la Matte y su política de 

dominio sobre el sur del antiguo Mato Grosso, frenando el proceso de 

poblamiento de la zona y del otro Generoso Ponce que había roto su alianza 

con aquella poderosa familia en 1898, uniéndose a otros “Coroneles” cuyo 

poder era oriundo de la propiedad de haciendas y del comercio  y que veían a 

los Murtinho contrario a sus intereses (BENÍTEZ, 2008, p. 143). 

 

O Estado ficou, de certa forma, “dividido”, pois a família Murtinho e o Generoso 

Ponce não mantinham mais uma aliança por comungarem de interesses contrários. O autor 

informa que o Generoso Ponce liderou coroneis que desejavam conseguir mais terras e que 

eram favoráveis à migração porque entendiam como positivo o povoamento da região, uma 

vez que esse fortaleceria o comércio ao aumentar o número de consumidores.  

Esse acontecimento permite compreender o posicionamento contrário de Benítez em 

relação à ideia de a Companhia Matte Larangeira receber o mérito de fundadora do povoado 

de Punta Porã. Para ele, o verdadeiro responsável pelo nascimento do povoado foi o comércio 

de produtos importados e o trabalho dos comerciantes.  

 

Esta poderosa empresa [...] adoptó  una postura contraria a las corrientes 

migratorias y valiéndose del crimen y del poder político controló sus 

dominios de manera despótica; logró cambiar su imagen negrera en el 

decorrer del siglo XX hasta ser presentada como benefactora y fundadora de 

ciudades (BENÍTEZ, 2008, p. 156).  

 

De acordo com Benítez (2008), além dos produtos importados, os comerciantes 

compravam também a erva-mate produzida de maneira clandestina nos domínios da 

Companhia Matte Larangeira. Por esse viés, o comércio representava uma ameaça para a 

Companhia e se ele deixasse de existir ela teria menos com o que se preocupar. 

A localização do escritório e depósito da Companhia se dava perto da parada de 

Punta Porã, na entrada da Picada Chirigüelo, em um lugar chamado Capiibary. Assim, 

devido à proximidade, ela observava descontente aquele núcleo populacional que, até 1897, 

foi constituído por 32 casas, sendo em sua grande maioria casas de comércio. Além da 

ameaça que aos poucos ia se fortalecendo do lado paraguaio, existia, do lado brasileiro, mais 

algumas poucas casas que poderiam significar, futuramente, um novo problema. 

 

Asentada en Capiibary, observaba a contra gusto el florecimiento de aquel 

núcleo a orillas de la laguna; al otro lado del hito en tierras de su propiedad, 

una población empezaba también a formarse, pero esta no la amenazaba, en 

su conjunto no llegaban a la media docena y en cualquier momento al creer 
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oportuno ella podría utilizar la ley y expulsarlos del local (BENÍTEZ, 2008, 

p. 157). 

 

No entanto, até o momento, a preocupação se restringia ao lado paraguaio porque, 

além do número de casas ser pequeno, a Companhia ainda tinha a vantagem de possuir terras 

sob seu domínio, podendo expulsá-los quando julgasse necessário. 

Portanto, para tentar resolver seu problema, a Companhia procurou Jorge Casaccia, 

proprietário do terreno de Punta Porã onde se localizava o povoado, para arrendamento do 

terreno. A intenção da Companhia era de ter domínio daquelas terras para poder firmar um 

contrato com os moradores e deixá-los sob suas ordens e, dentro de um curto período de 

tempo, forçá-los a abandonar o local.  

Devido ao fato dos administradores da Matte Larangeira serem bastante rígidos e a 

população não contar com apoio do Governo Central, restou aos próprios moradores tomarem 

uma iniciativa e “para tanto clamaron al ministro del interior con  la esperanza que se 

dignara a mirarles y pusiera atención a este rincón de la pátria avasalado por una empresa 

extranjera.” (BENÍTEZ, 2008, p. 158). 

Em um primeiro momento, os moradores de Punta Porã não tiveram nenhum 

respaldo governamental, permanecendo então sob as vontades da companhia que, aos poucos, 

foi estreitando o cerco contra eles. Entre os moradores que lutaram para manter vivo o 

povoado, destaca-se José Tapias Ortiz, que pode ter sido seu primeiro morador. 

 

Don José Tapias Ortiz, argentino de San Luís, nacido en 1861 debe ocupar 

un sitio de relieve entre los fundadores, pues fue una figura participativa que 

levantó el poblado y posee el mérito de ser el primer comerciante a 

establecerse en el lugar, verdadero iniciador de la vocación primera de esta 

ciudad, su firma estampa las dos misivas que constituyen los pilares de 

origen de esta hoy capital Departamental […] (BENÍTEZ, 2008, p.172).  

 

O autor citado afirma que a formação do povoado ocorreu entre os anos de 1889 a 

1899, década na qual os comerciantes foram se fixando na linha e em suas imediações, não 

tendo, portanto, uma data certa de fundação e nem um único fundador. Goiris (1999) 

comunga do mesmo pensamento e acrescenta que, geralmente, as cidades são resultados de 

processos gregários de construção social, que requerem comunicação, entendimento e 

identidades comuns entre os primeiros moradores para se materializar. Dessa maneira, 

existem vários nomes que mereceriam o título de fundador; pessoas que lutaram por seus 

interesses sem medir esforços para levar adiante a tarefa de permanecer naquela terra e fundar 

um povoado.  
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O comércio que se fortalecia naquela região despertava o interesse de outras pessoas 

em desenvolver tal atividade. Assim, a erva-mate, produzida clandestinamente nos ervais da 

Companhia Matte Larangeira, era usada como moeda de troca no lado paraguaio para 

aquisição de produtos necessários nas fazendas e povoados de Mato Grosso “tan vinculados a 

Concepción por ser la única zona de abastecimento más próxima a toda uma importante 

región” (BENÍTEZ, 2008, p. 252). 

Naquele momento, o desenvolvimento da Vila Concepción no período de pós-guerra, 

quando ela passou a receber inúmeras pessoas que, naquele lugar, vislumbravam a 

oportunidade de fazer fortuna devido à localização próxima às margens do rio Paraguai, 

poderia servir de entrada e saída de produtos e pessoas para diversos países. Era por seu porto, 

por exemplo, que chegavam produtos como sal e gêneros alimentícios para abastecer o sul do 

Mato Grosso e a região fronteiriça, uma vez que não existiam estradas no Brasil propícias ao 

transporte de produtos vindos de São Paulo e Rio de Janeiro.  

No entanto, seu apogeu não durou muito tempo devido à soma dos seguintes fatores: 

fim do tratado de livre comércio, Primeira Guerra Mundial e construção da Ferrovia Noroeste 

do Brasil. Esses mesmos fatores contribuíram para o surgimento das cidades gêmeas. 

Com o fim da Guerra da Tríplice Aliança, aos poucos foi havendo a ocupação das 

áreas próximas à região fronteiriça, contribuindo, ao mesmo tempo, para o intercâmbio entre 

Mato Grosso e Paraguai. Assim, a erva-mate explorada necessitava ser transportada pelos 

portos paraguaios para chegar ao mercado consumidor, ao mesmo tempo em que o comércio 

de Vila Concepción necessitava ampliar seus negócios. Por essa razão, em 1883, Brasil e 

Paraguai celebraram o tratado de Livre Comércio para legalizar as práticas já existentes. 

Esse acordo perdurou até 1898, quando, no dia 22 de setembro, foi criada a lei que o 

extinguiu. A justificativa para isso foi um atendimento aos clamores daqueles que lutavam a 

favor dos interesses da Indústria Nacional, alegando que a Companhia Matte Larangeira 

muito a prejudicava. “Por detrás de todo esto estaba la lucha entre dos fuertes rivales de un 

lado la Companhia Matte Larangeira y del otro la Industrial Paraguaya S. A.” (BENÍTEZ, 

2008, p. 231). 

Para o autor, a Industrial Paraguaya, fundada em 1886, era uma sociedade composta 

por figuras políticas e sociais do país que estavam dispostas a enfrentar os interesses da 

empresa rival. Para tanto, contavam com o apoio do presidente General Juan Bautista 

Egusquiza e, também, com a compaixão dos redatores do periódico La Democracia.  

Cabe ressaltar que nesse período aconteciam negociações entre Paraguai e Argentina 

para a realização de um acordo de livre comércio entre os dois países. Assim, as vantagens 
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esperadas por esse futuro acordo contribuiriam para a revogação daquele que existia com o 

Brasil, pois esses países disputavam o principal comprador da erva-mate, a Argentina. 

Portanto, o fato de o Paraguai ter terminado o acordo de livre comércio com o Brasil, 

e firmado outro com a Argentina, trouxe muitos problemas para a Companhia Matte 

Larangeira. A partir de então, esta teria que começar a pagar tributos para poder escoar seu 

produto através do porto de Concepción, significando um prejuízo para suas finanças. Por 

isso, e por ter que dirigir sua produção até o Porto Murtinho, a Companhia acabou 

abandonando Capiibary para explorar regiões mais próximas ao porto. 

Tais fatos acabaram contribuindo para o crescimento e fortalecimento do povoado 

porque, ao proibir a livre circulação de mercadorias, “el comercio de Punta Porã tuvo un  

incremento ya que teóricamente el pequeño poblado tendría que ser el destino final de los 

preciados productos” (BENÍTEZ, 2008, p. 249). Para o autor, a partir desse período, as 

habilidades da burguesia comercial para conseguir levar adiante seus negócios deram início a 

uma prática que existe até hoje, o contrabando.  

Por volta de 1899, o povoado já possuía muitas casas de comércio e inaugurava 

constantemente outras, atraindo os proprietários de grandes casas importadoras e exportadoras 

de Vila Concepción. Nesse mesmo período, a companhia Matte Larangeira estava mudando 

sua rota para o Porto Murtinho, mas mesmo assim continuava a se incomodar com o 

comércio, pois sentia-se ameaçada devido aos acordos que poderiam ser feitos entre os 

comerciantes e os contrabandistas de erva-mate. Entretanto, sua intenção de extinguir o 

povoado que se formava não era mais possível devido à cessão gratuita que Jorge Casaccia 

fez ao Estado da área que a Companhia alegava ter arrendado. 

Expostas as consequências do fim do Acordo de Livre Comércio entre Brasil e 

Paraguai, passa-se para as considerações necessárias para compreensão do papel da Primeira 

Guerra Mundial e da construção da linha férrea Noroeste do Brasil nessa contextualização 

histórica.  

A referida Guerra ocorreu entre 1914-1918 e sua influência para a decadência da 

Vila Portuária, segundo Benítez (2008), refere-se à: 

 
La Primera Guerra Mundial constituye un elemento clave para el estudio de 

la decadencia de la Villa Concepción, cortada la importación de frutos del 

país, por parte de las naciones europeas y con la decadencia de las industrias 

del viejo mundo y sus grandes firmas con las cuales las casas de comercio de 

Concepción negociaban directamente, hubo un descenso en las actividades 

(BENÍTEZ, 2008, p. 253). 
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De acordo com o autor, a Guerra teria prejudicado o comércio de Vila Concepción, 

pois afetou diretamente as relações comerciais de importação e exportação entre o Paraguai e 

os países da Europa. Ao mesmo tempo, pelos mesmos motivos, a Guerra teria tido um efeito 

contrário no Brasil, contribuindo para uma industrialização forçada do país, a fim de substituir 

as importações dos produtos norte-americanos e europeus.  

Entretanto, embora começassem a existir no Brasil indústrias que suprissem as 

necessidades de bens de consumo do país, elas estavam localizadas em grandes centros, como 

Rio de Janeiro e São Paulo e transportar produtos para o sul do Mato Grosso era muito difícil. 

Porém, com a construção da ferrovia Noroeste do Brasil, que ligou Campo Grande em 1914 

ao Sudeste, o empecilho causado pela distância deixou de existir. 

Esses fatos representaram o fim da relação de dependência comercial entre a região 

fronteiriça e Vila Concepción, como é relatada abaixo por Benítez (2008): 

 

Este factor representó la autonomía  en relación a Concepción como zona de 

abastecimiento más próxima, sumado a que las casas concepcenas estaban 

con falta de productos y los que poseían subían a precios exorbitantes por 

consecuencia de la Guerra; podemos decir que las ventajas de la Noroeste y 

las adquisiciones de los productos nacionales por parte de las poblaciones 

del Mato Grosso dieron el golpe de misericordia al comercio de Concepción. 

(BENÍTEZ, 2008, p. 254). 

 

Não havia mais sentido em procurar pelos produtos de Vila Concepción porque, 

primeiramente, havia dificuldades para reabastecimento de seu comércio e, em segundo lugar, 

os produtos que ali podiam ser encontrados possuíam preços exorbitantes devido à Guerra. 

Como foi dito anteriormente esse tripé “fim do Livre Comércio, Primeira Guerra 

Mundial e a construção da ferrovia Noroeste Brasil” contribuíram para o nascimento e 

desenvolvimento das cidades de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã. Foi dito ainda que a 

cidade paraguaia foi beneficiada com o fim do Livre Comércio, mas à medida que seu 

crescimento foi impulsionado pelo comércio, mesmo de forma tímida, o lado brasileiro 

também ia se mostrando presente.  

É importante lembrar que as duas cidades não se desenvolveram na mesma 

velocidade, pois o lado paraguaio usufruiu do comércio, até o momento, em que não era 

viável instalá-los do lado brasileiro. Porém, a partir do momento em que o Brasil se 

industrializou, o comércio no lado brasileiro passou a ser uma alternativa atraente, pois os 

produtos nacionais possuíam um preço mais acessível que os importados, significando, dessa 

vez, o momento de ascensão de Ponta Porã. Benítez (2008, p. 260) afirma que “los moradores 
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de la frontera siempre supieron quitar provecho de los altos y bajos del comercio de uno y 

del otro lado del hito”. 

No entanto, a partir do momento em que o Brasil se industrializou, o comércio no 

lado brasileiro passou a ser uma alternativa atraente, pois os produtos nacionais possuíam um 

preço mais acessível que os importados, significando, dessa vez, o momento de ascensão de 

Ponta Porã. Benítez (2008, p. 260) afirma que “los moradores de la frontera siempre supieron 

quitar provecho de los altos y bajos del comercio de uno y del otro lado del hito”. 

Na história da constituição das cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, 

existem alguns pontos que merecem ser destacados para que se possa compreender melhor 

sua formação e seus responsáveis. Existem várias versões sobre suas origens, fundadores até 

mesmo a data de sua fundação. 

No entendimento de Goiris (1999), é possível classificar os pioneiros do 

Departamento de Amambay, que, consequentemente, são os pioneiros das cidades gêmeas, 

em duas categorias: os propulsores do progresso, como Antônio Garcia e Thomaz Larangeira, 

e os fundadores dos assentamentos, aqueles que tiveram participação mais direta no processo 

de povoamento da área.  

O português Antônio Garcia é considerado um dos primeiros moradores da área onde 

hoje é Pedro Juan Caballero. Em 1793, fundou uma espécie de estabelecimento comercial que 

funcionava à base de trocas de mercadorias. Já no século XIX, ganham destaque as atividades 

de exploração dos ervais feitas por Thomaz Larangeira que com sua empresa teria sido o 

responsável, mesmo que indiretamente, pelo impulso econômico daquele lugar. 

 

Era una empresa que, independientemente de haber implementado un 

sistema de explotación del trabajador yerbatero, realmente concretizó, 

mismo que indirectamente, un impulso económico sin precedentes en la zona 

que correspondía al paraje Punta Porã, en tierras paraguayas. La mayoría das 

personas que frecuentaba o vivía en el Paraje Ponta Porã tenía  relación, 

directa o indirecta, con los trabajadores del Sr. Larangeira (GOIRIS, 1999, p. 

153). 

 

Portanto, Goiris (1999) reconhece a exploração da erva-mate como importante para o 

processo de formação social tanto do Departamento de Amambay/PY, quanto para a 

propulsão do progresso em Mato Grosso/BR. A erva-mate teria ainda contribuído 

indiretamente para a formação dos povoados que resultariam nas cidades gêmeas, uma vez 

que as pessoas consideradas fundadoras tinham “alguna relación con las actividades 
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comerciales, particularmente con la explotación de la yerba mate, que existía en zonas 

aledañas a la frontera” (GOIRIS, 1999, p.154). 

Benítez (2008) ressalta que enquanto Punta Porã, o lado paraguaio, estava esquecido 

pelo Governo, seu vizinho se mostrava preocupado com área de fronteira e, por isso, ordenou 

a instalação de um destacamento do 1
o 
Corpo de Cavalaria para ocupar o lugar chamado Ponta 

Porã no ano de 1880. 

Cumpre destacar que a princípio a área ocupada pertencia ao Paraguai, como narra 

em seguida o autor: 

 
Instalados en ese sitio, levantaran algunos ranchos de manera a protegerse de 

las inclemencias del invierno, es importante resaltar que este asiento original 

del destacamento se dio al lado paraguayo, y de este lado del hito flameó la 

bandera imperial, hecho que demuestra el total descaso por parte del 

gobierno paraguayo para con esta zona (BENÍTEZ, 2008, p. 270) 

 

Isso demonstra que não estavam claros nem visíveis os limites desses países e que, 

mesmo assim, o Governo paraguaio não se mostrava incomodado. No entendimento do autor 

paraguaio, “esta falta de acción ocasionó que a línea original del trazado de frontera sea 

burlada y la población brasileña avanzara escamoteándose una nueva porción de tierra 

paraguaya” (BENÍTEZ, 2008, p. 270). 

Sobre o fato, o jornal semanário “O Progresso” da cidade de Ponta Porã, na edição 

do dia 10 de julho de 1921, comenta: 

 

Ponta Porã, la ciudad no tiene certeza de cual es su límite. Los primeros 

pobladores de este lugar fueron construyendo sus ranchos donde mejor les 

parecía, organizándose después una hipotética calle desalineada, que hoy se 

llama internacional. El alargamiento de esta calle, con la construcción de 

más cuatro o cinco casas de ambos lados, en la parte Norte Este, vendrá 

presentar el triste espectáculo de una colisión – Brasil y Paraguay – sin 

saberse quién tiene razón (O PROGRESSO, 1921, citado por BÉNITEZ, 

2008, p. 271). 

 

Com o objetivo de policiar a área e controlar o comércio da erva-mate, que até então 

era tido como ilegal, o Destacamento Militar permaneceu junto à lagoa até ser comprovado 

que se tratava de um território paraguaio, quando se mudaram então para um lugar 

considerado privilegiado, mas ainda pertencente a terras estrangeiras. Benítez (2008, p. 279) 

afirma, “aledaño ya a los hitos que por su abandono no indicaban de manera precisa la línea 

demarcatoria. El destacamento se asentó en un área en la que ya creían corresponder a 

Brasil y que luego a consecuencia de la ocupación pasó a pertenecerle”.   
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Para alguns historiadores, a instalação do Destacamento Militar marca o início do 

povoado de Ponta Porã porque passou a ser um atrativo para migrantes por representar 

segurança para a área. No entanto, Benítez (2008) não partilha dessa versão, justificando que 

no início de 1880 nem o próprio destacamento almejava manter-se sozinho e buscava 

proteção junto à poderosa Companhia Matte Larangeira, de modo que o povoado teria nascido 

da atividade surgida do lado paraguaio e, posteriormente, de correntes migratórias de gaúchos 

que procuravam essa região tanto em razão da Revolução Federalista do Sul, como pela 

possibilidade de se apropriarem das terras devolutas. 

Mas a permanência do Destacamento Militar não se deu por muito tempo. Doze anos 

se passaram e o Destacamento regressou à sua sede em Nioaque. A retirada do destacamento, 

além de ter deixado desprotegidos os carreteiros e as poucas famílias que ali moravam, 

desamparou também a Agência Fiscal que tinha se instalado em seu entorno em 1891, sob a 

responsabilidade de Emilio Calhau. Assim, em busca de maior proteção, a Agência Fiscal foi 

transferida para Capiibary, junto da Matte Larangeira, que lhe daria mais segurança e, ao 

mesmo tempo, era um lugar de passagem obrigatória para quem ia para Mato Grosso 

utilizando o trajeto do Chirigüelo.  

Desse modo, a Agência Fiscal também não poderia receber o mérito de fundamental 

para a formação do povoado. Tampouco o título de primeiro morador ou de fundador poderia 

ser dado a Emilio Calhau, pois, quando este chegou, outras famílias já viviam ali, como a de 

Euphrosino Pereira da Silva e de Manoel Francisco da Silva. Outro motivo seria sua curta 

permanência na região, tanto que em 1894, Olimpio Monteiro de Lima já ocupava o seu cargo 

na Agência Fiscal.  

Outro candidato a fundador seria o capitão João Antônio da Trindade. Esse homem, 

nascido no Rio de Janeiro em 1830, chegou à região em 1892, foi veterano da Guerra do 

Paraguai e, por essa razão, teria conhecimento da região. Segundo o historiador Pedro Ângelo 

da Rosa, seu avó era o “homem mais culto do lugar, cabendo-lhe importante papel na 

formação política e social do núcleo que começava a formar-se” (ROSA, 2004, p. 26-27).  

Rosa (2004) intitula o capitão Trindade como o primeiro morador que 

definitivamente permaneceu na área e, portanto, o fundador de Ponta Porã. Ele afirma que 

outras famílias teriam passado por ali, mas teria sido a do seu avô a única a permanecer.  

Benítez concorda com Rosa (2004) quanto ao importante papel desempenhado pelo 

capitão Trindade que, ao dar muito de si, cooperou na formação e organização da atual Ponta 

Porã. No entanto, afirma que: 
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[…] no se puede negar la evidencia de que otras dos familia ya estaban 

asentadas antes de su llegada y que también plantaron sus raíces y vivieron 

por muchos  años, lo suficiente para que se les conceda sus merecidos 

méritos y que por omisión casual o intencional nunca figuraron (BENÍTEZ, 

2008, p. 308). 

 

As outras duas famílias, a de Euphrosino Pereira da Silva, instalada em 1889, e a de 

Manoel Francisco da Silva, em 1891, que tiveram seus filhos ali, dando origem aos primeiros 

pontaporanenses, eram pessoas simples e trabalhadoras que, por não terem fortunas, teriam 

passado despercebidas pela história.  

Portanto, Ponta Porã também não teria um único nome ao qual indicar o título de 

fundador. Esse caberia, no entendimento de Benítez (2008, p. 311), a “Don Euphrosino 

Pereira da Silva, Doña Casiana Pereira Borges (esposa), Don Manuel Francisco da Silva, 

Capitán João Antonio da Trindade e Doña María Felizarda Trindade (esposa).” Seriam estas 

pessoas as responsáveis por originarem os primeiros pontaporanenses e edificar, com seus 

trabalhos, o povoado que posteriormente se transformaria na cidade de Ponta Porã.  

 

 

   1.2.3 - Reconhecimento oficial dos povoados de Punta Porã/PY e Ponta Porã/BR  

 

 

As cidades de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, nascidas às margens da Lagoa 

Punta Porã, não tiveram seu crescimento no mesmo ritmo e na mesma época, bem como não 

foram reconhecidas oficialmente ao mesmo tempo.  

A cidade paraguaia, nos seus primórdios, sofreu por muito tempo com a falta da 

presença do Estado, o que a deixava exposta principalmente aos problemas referentes à falta 

de segurança. Essa situação começou a mudar a partir do momento em que Jorge Casaccia fez 

a doação do seu terreno ao Estado, onde estava assentado o povoado, dando-lhes liberdade 

para que pudessem permanecer no local.  

Esse ato, segundo Benítez (2008), fez com os moradores se sentissem mais 

confiantes, mas continuavam esperando por ações que lhes dessem mais segurança, de 

maneira a concretizar a vontade de ser reconhecido oficialmente, pois só assim poderia ser 

infundida a ordem e a soberania nacional.  

Assim, a fim de tentar amenizar os problemas referentes à falta de segurança, foi 

feito em Assunção, no dia 01 de dezembro de 1899, um decreto do Poder Executivo para que 

se criasse uma Comissária de Polícia na paragem de Punta Porã. Esse acontecimento foi o 
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início do reconhecimento da existência do povoado, marcando um período de mudanças, pois, 

no ano seguinte, o povoado foi elevado à categoria de Departamento
37

 e passou a ser chamado 

de Pedro Juan Caballero graças ao decreto de 30 de agosto de 1901. Tratava-se de, uma forma 

encontrada pelos deputados e senadores paraguaios para homenagear um dos heróis da 

Independência.   

Esses decretos, para Goiris, são documentos de singular importância para o 

entendimento da origem da cidade de Pedro Juan Caballero, uma vez que ambos tiveram a 

finalidade de organizar e defender um grupo social que se aventurou naquele lugar. Esses 

acontecimentos ainda iriam promover muita controvérsia em relação à data de fundação, pois 

teriam aqueles que iriam defender a criação da Delegacia de Polícia, como ato de 

reconhecimento oficial, enquanto outros defenderiam o momento em que o povoado foi 

elevado a categoria de Departamento. A esse respeito, Goiris (1999) afirma: 

 

Realmente la fundación de Pedro Juan Caballero debería ser atribuida a la 

fecha 1
o
 de diciembre de 1899, en razón, justamente de que mucho más 

importante de que la fecha de promulgación de las leyes que otorgan 

nombre, emancipación y división política a una ciudad (Decreto de 1901) es 

la existencia previa de un núcleo poblacional humano, por cuya causa y 

bienestar el gobierno decide crear por Decreto una Comisaría Policial 

(GOIRIS, 1999, p. 167). 

  

Por muito tempo se discutiu na Junta Municipal da cidade qual seria a data correta e 

foi numa seção extraordinária, no dia 26 de junho de 1995, que definiram o dia 1
o 

dezembro 

de 1899 como o dia no qual Pedro Juan Caballero foi fundada. 

Quanto à mudança do nome, se tratou de uma escolha feita sob responsabilidade dos 

deputados e senadores e não da vontade popular. Em razão disso, os moradores continuaram 

por muitos anos a chamá-la de Punta Porã, enquanto o novo nome apenas figurava nos 

documentos oficiais. 

Com relação à cidade brasileira, Benítez (2008) reconhece como ato que oficializou 

seu nascimento a resolução n. 255, de 10 de abril de 1900, pela qual o presidente do Estado na 

época criou a Paróquia de Paz de Ponta Porã, nomeando João Antônio da Trindade como juiz 

de paz. No entanto, a data de oficial de criação do município é 18 de julho de 1912, através da 

resolução n. 617. Para o autor, essa resolução não marca o nascimento oficial do povoado, 

mas sim sua conversão de vila para sede de município.   

                                                           
37

 De acordo com Benítiz (2008), naquela época denominava-se departamento as parcelas menores dos Distritos, 

estes últimos eram as maiores comarcas em que está dividido o território. 
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Como Pedro Juan Caballero, essa também correu o risco de ganhar um novo nome. 

A denominação Punta Porã, que significa ponta bonita, surgiu do lado paraguaio e foi 

apropriado pelos brasileiros que, ao substituírem a palavra em espanhol por sua tradução ao 

português e manter a palavra em Guarani, batizou o povoado de Ponta Porã.  Com o passar do 

tempo, houve uma tentativa de mudar o nome para Antônio João. A justificativa era que o 

Tenente, um dos heróis da Guerra, deveria ser homenageado e também que era necessário 

substituir o nome em Guarani porque não faria sentido mantê-lo, uma vez que a vegetação 

que deu origem ao nome estava do lado paraguaio. Mas os argumentos não foram suficientes, 

ficando, assim, mantido o nome original. 

Portanto, a aceitação do nome é, na verdade, o reconhecimento da sua própria 

história, pois, como afirma Benítez, sem Punta Porã paraguaia (hoje Pedro Juan Caballero) 

não haveria existido a Ponta Porã brasileira e, sem a paragem Punta Porã, com suas 

características próprias que atraiu e fixou o homem na terra, ambas não existiriam.  

 

 

  1.2.4 - Ponta Porã e Pedro Juan Caballero duas cidades uma fronteira: para além 

do fragmento  

 

 

Depois de mais de um século de fundação, as referidas cidades desempenham papeis 

relevantes em seus respectivos países: Pedro Juan Caballero é capital departamental
38

, e Ponta 

Porã é a quinta cidade mais populosa do Estado do Mato Grosso do Sul.  

Atualmente, esses municípios somam uma população de aproximadamente 168 mil 

habitantes, tendo Ponta Porã cerca de 77 mil habitantes
39

. 

Quanto à extensão territorial, os municípios possuem quase a mesma área, porém 

com área urbana bastante diferenciada. O município de Ponta Porã abrange uma extensão de 

5.328 km
2
, dos quais 100 km

2
 correspondem à área urbana, enquanto Pedro Juan Caballero 

ocupa uma superfície de 5.678 km
2
, dos quais apenas 35 km

2
 referem-se ao perímetro urbano.  

 

 

 

                                                           
38

 O Paraguai está dividido em 17 Departamentos e Pedro Juan Caballero é capital do Departamento de 

Amambay. 
39

 Estes dados foram obtidos através de consulta ao “Geo Cidades de Ponta Porã 2010” e ao Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), em estimativa de 2010. 
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Figura 4 - Imagem da distribuição da área urbana de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero ao longo da linha fronteiriça 



 

 

 

70 

As diferenças na forma urbana de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, ilustrada na 

figura 4, representam as diferenças no processo de urbanização nos dois países. A área urbana 

da cidade paraguaia é concentrada, enquanto a cidade brasileira está distribuída, espalhada ao 

longo da linha fronteiriça, mas com grandes manchas urbanas descontínuas. 

A explicação para tal organização espacial, de acordo com o Geo Cidades
40

 de Ponta 

Porã, elaborado em 2010, é que a ocupação histórica do solo urbano nessa cidade “reflete o 

comportamento político e econômico de cada período” (BRASIL, 2010, não paginado). 

Sendo assim, a ocupação da área urbana até 1950 era restrita à existência das 

primeiras ruas paralelas à linha fronteiriça e, perpendicularmente, estendia-se até o Bairro da 

Saudade. Essa organização se dava em razão de “atender à logica da produção da erva-mate” 

(BRASIL, 2010, não paginado). 

Posteriormente, no período de 1950 a 1980, surgiram diversos bairros e vilas. De 

acordo com o Geo Cidades de Ponta Porã, a década de 1980 foi um período no qual se 

intensificou a criação de bairros e vilas, enquanto de 1990 em diante houve uma 

desaceleração. 

Cabe ressaltar que, na década de 1980, as ocupações se deram em locais mais 

distantes do centro e de forma dispersa, fato não observado na cidade paraguaia. Assim, “os 

espaços vazios se proliferam entre os bairros, indicando uma descontinuidade urbana que, 

claramente, segrega a população de menor poder aquisitivo. Essa situação não impende a 

ocupação das margens dos córregos que estão consideravelmente povoadas” (BRASIL, 2010, 

não paginado). 

Quanto aos fatores que contribuíram para o crescimento ocupacional desse período, o 

Geo Cidades não os cita diretamente, mas ao observar os índices de crescimento populacional 

urbano nesse mesmo período, percebe-se que o êxodo rural, marcado pelo processo de 

mecanização do campo, exerceu um papel considerável. 

É importante salientar que a exploração da erva-mate e o êxodo rural podem ter 

contribuído para o crescimento da área urbana, mas não justifica a ocupação descontínua da 

área, pois Pedro Juan Caballero, nas décadas de 1970 e 1980, sofreu também com o êxodo 

rural e apresentou uma situação bastante diferente da encontrada do lado brasileiro.  

                                                           
40

 “O projeto GEO CIDADES é uma iniciativa lançada pelo PNUMA especificamente para a América Latina e o 

Caribe e que procura fornecer aos governos nacionais, cientistas, tomadores de decisão e ao público em geral 

informações atuais e de fácil entendimento sobre suas cidades, visando à melhoria ambiental e socioeconômica” 

(BRASIL, 2010. não paginado). 
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Segundo o Geo Cidades, a Estação Ferroviária, o Aeroporto Internacional e a área do 

11º Regimento de Cavalaria Mecanizada do Exército (11º RCMEC), constituem objetos 

geográficos urbanos que contribuem para um crescimento urbano mais ordenado, ao mesmo 

tempo em que implicam na descontinuidade do traçado urbano. 

 

Os dois últimos objetos geográficos urbanos (aeroporto e exército) possuem 

um aspecto em comum: correspondem a pontos de estrangulamento da 

cidade, uma vez que se referem à áreas cujas extensões são consideráveis, e 

não permitem a ligação dos bairros adjacentes ao centro, senão pela principal 

avenida do município (Avenida Brasil); no caso da área do exército, ela 

divide a cidade em duas, dificultando de forma acentuada, a planificação e a 

gestão urbano-ambiental da cidade (BRASIL, 2010, não paginado). 

 

As autoras Lamberti e Martins (2010), ao escreverem a obra “Reexportação e 

Turismo de Compras na Fronteira”, fazem referência a esses objetos geográficos para explicar 

a dispersão da cidade brasileira e justificam a concentração de Pedro Juan Caballero devido à 

limitação da expansão dos equipamentos e serviços públicos.    

Segundo o entrevistado, identificado como Dirigente de Ponta Porã III (DPP-III), a 

explicação para a existência de “vazios urbanos” em Ponta Porã e, também, para a densidade 

habitacional de Pedro Juan Caballero deve-se à política diferenciada adotada pelos dois 

países, pois no Paraguai todos os terrenos são públicos e o imposto sobre o imóvel 

corresponderia a uma espécie de aluguel. 

 

[...] todos os terrenos são públicos como se o IPTU correspondesse ao 

aluguel do seu terreno. Lá o IPTU nada mais é do que o aluguel que você 

paga ao município para usar ou então você compra do município o terreno, 

que é o que a maioria faz, ou seja, você tem uma casa ao lado da outra, você 

não passa e vê “aqui tem um terreno vazio”, não existe essa característica no 

Paraguai. [...] Nós temos vazio urbano (sic) muito grande em razão das 

políticas que se permitiram aprovar, em anos anteriores no Brasil, 

loteamentos de qualquer maneira. (DPP-III, 2010). 

 

Sabe-se que, no Brasil, a grande responsável pelas cidades estarem repletas de 

espaços não edificados em alguns locais, e extremamente densificados em outros, é a 

especulação imobiliária. Segundo Saboya (2008, p. não paginado), esta se “caracteriza pela 

distribuição coletiva dos custos de melhoria das localizações, ao mesmo tempo em que há 

uma apropriação privada dos lucros provenientes dessas melhorias”.  

Mas como a referida especulação imobiliária poderia interferir na ocupação do 

espaço urbano?  
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Na tentativa de agregar valor a determinadas áreas consideradas desvalorizadas em 

relação às demais disponíveis no mercado, são criadas novas áreas, piores que as já existentes. 

Dessa forma, muitas vezes o preço de um terreno aumenta, mesmo que não tenha sido feita 

nenhuma alteração em seu entorno. Outra forma é lotear as áreas mais distantes visando que a 

implementação de infraestrutura passe pelos terrenos melhores localizados para conseguir 

chegar até os novos. Sendo assim, a valorização será ainda maior. 

Conforme destaca Rodrigues (1989), o valor da terra no espaço urbano não é 

definido pelo valor da produção, já que se trata de uma mercadoria cujo preço é definido pelas 

regras de valorização do capital em geral, pela produção social.  

Corrêa (1989) explica que os proprietários ficam interessados no valor de troca da 

terra e não no valor de uso, podendo então, exercerem pressões junto ao Estado, 

especialmente na instância municipal, no intuito de interferir no processo de definições de leis 

de uso do solo e do zoneamento. Para alguns, os mais poderosos poderão ser privilegiados 

pela valorização de suas terras através do investimento público em infraestrutura: 

 

A extração de retornos monopolistas no imóvel é, então, uma função da 

capacidade de grupos capitalistas que trabalham às vezes com o Estado de 

aplicarem poderes conspiratórios para canalizar recursos e desenvolvimento 

em direções espaciais particulares. A forma do ambiente construído é, então, 

uma função dessa última atividade e das muitas ações de outros interesses, 

não-monopolistas, que também se aplicam no mercado imobiliário e 

contribuem par a mudança rápida do uso da terra (GOTTDIENER, 1993, p. 

180) 

 

Para Carlos (2008), o espaço urbano vai se re(produzindo) com uma tendência de 

aumentar as distâncias do local de moradia até o trabalho em consequência do aumento 

populacional e da concentração na cidade. Por outro lado, tal tendência e o processo de 

valorização da terra originam imensas áreas da cidade vazias. Para a autora, “a ‘especulação’ 

fundamenta-se no fato de que a habitação e a terra são componentes essenciais da reprodução 

dos homens (a necessidade de abrigo), além de ser símbolo de status e ascensão social, que 

tem um valor de troca” (CARLOS, 2008, 96).   

Portanto, entre os problemas causados pela especulação imobiliária destacam-se: 

geração de lucros para apenas poucos investidores; sobrecarga no uso das infraestruturas de 

algumas áreas enquanto outras são subutilizadas; e, dificuldades no deslocamento da 

população devido ao aumento das distâncias a serem percorridas.  

Ponta Porã segue uma regra comum nas cidades brasileiras, ou seja, com a produção 

da cidade de acordo com os interesses dos donos de terrenos, o monopólio das terras no 
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entorno urbano gera cidades amplas, extensas, com bairros distantes da área central e 

intercalados por lotes sem edificações ou usos, destinados a especulação imobiliária. 

Voltando à referência feita pela figura 4, pode-se concluir que o processo de 

produção das duas cidades apresenta especificidades para além da forma. São diferenças na 

produção do urbano, representando as diferentes formas espaciais que o capital produz. 

Observando ainda a mesma figura, fica claro que a fronteira estabelecida é apenas um limite 

territorial político e, não dos elementos da natureza. Assim, os danos ambientais provocados 

em uma cidade poderá, perfeitamente, ser sentida na outra. Entretanto, essa concepção não é 

comum entre os dirigentes e os professores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero como será 

discutido no decorrer do trabalho.     
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II - A CONCEPÇÃO DE NATUREZA NA FRAGMENTAÇÃO FRONTEIRIÇA: O 

OLHAR DE QUEM ENSINA  

 

 

2.1 – Considerações sobre Categoria Fronteira 

 

 

As cidades de Ponta Porã/BR e Pedro Juan Caballero/PY nasceram às margens da 

Lagoa Punta Porã. Com a demarcação dos limites territoriais Brasil/Paraguai, cada uma, aos 

poucos, foi ocupando o seu espaço junto à Linha fronteiriça de forma a confundir um visitante 

desatento devido à proximidade em que se encontram uma da outra.  

Essas cidades são divididas por uma fronteira seca de aproximadamente 13 km de 

extensão. Dessa forma, o limite nacional brasileiro é representado pela Avenida Internacional, 

enquanto que do lado paraguaio há a Avenida José Gaspar Rodrigues de Francia, ilustrada na 

foto a seguir. 

 

 
Foto 4 - Marco divisório das cidades de Ponta Porã /BR e Pedro Juan Caballero /PY 

Autoria: COSTA, Cecilia. 2011. 

 

 

Dessa forma, discutir a questão ambiental no urbano dessas cidades significa, 

necessariamente, procurar entender o funcionamento do espaço fronteiriço, pois a fronteira, 

muito além de separar dois países diferentes, compreende o estabelecimento do encontro e das 

relações de grupos culturais distintos. O estudo do ambiente na fronteira possibilita refletir 
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sobre os limites da fragmentação imposta pelo entendimento de fronteira como barreira, como 

limite, como separação. 

Ao falar sobre fronteira, a primeira ideia que vem à mente é o limite de um Estado-

Nação, a divisa entre países, e essa forma de entender a expressão fronteira como sinônimo de 

limite consiste em uma visão muito simplista, uma vez que seu significado é algo muito mais 

complexo. Desse modo, busca-se o entendimento de diversos autores com o intuito de 

identificar algumas concepções a cerca do que seria uma fronteira, diferenciá-la de limite, 

mostrando que se trata de uma invenção humana pela qual, ao inventá-la, admite-se a 

existência do outro, da diferença – a alteridade. 

Apenas dizer que fronteira e limite não possuem o mesmo significado e não é o 

bastante. É preciso distingui-los. Afirma-se que limite é algo que foi determinado; uma linha 

divisória que permanece como um obstáculo fixo, independente da existência ou não de 

fatores físico-geográficos ou culturais, enquanto a fronteira é fluida, tem vida própria e não se 

prende ao limite. Nesse sentido, o chamado “marco de fronteira” é, na verdade, um símbolo 

visível do limite.  

A esse respeito, Raffestin (1993, p. 166) afirma que “o limite é, portanto, uma classe 

geral, um conjunto cuja fronteira é um subconjunto.” Por sua vez, Dorfman e Rosés 

conceituam limite e fronteira afirmando: 

 

(Limite) [...] é um atributo do estado-nação, delimitando soberania, isto é, 

demarcado a vigência de normas estatais diferenciadas em cada um dos seus 

lados e extensivas no interior do território. A fronteira distingue os territórios 

estatais, mas não os torna estanques, na medida em que fluxos de pessoas, 

objetos e informação cruzam constantemente o limite (DORFMAN E 

ROSÉS, 2005, p.196). 

 

Para as autoras, o limite é definido pelo Estado-Nação que irá delimitar até onde vai 

sua extensão territorial, a abrangência de sua legislação e a sua soberania. O limite seria o fim 

daquilo que mantém coesa uma unidade político-territorial. Já a fronteira separa territórios 

estatais, mas isso não significa que os tornam isolados, uma vez que sempre haverá o ir e vir 

das pessoas, de objetos e de informações. 

De acordo com o entendimento de Hissa (2006), o limite seria algo que se insinua 

entre mundos, com objetivo de dividir o que não pode permanecer ligado; de mostrar que 

existe diferença. Entretanto, de todos os significados, o mais decisivo é o que conduz à ideia 

de restringir a liberdade, ou seja, de ser um obstáculo de trânsito livre. Nesse sentido, o limite 

“é reconhecido como o que se põe a vigiar o território e o domínio proibido, como se nele 



 

 

 

76 

houvesse uma vida autônoma e a vocação da guarda (HISSA, 2006, p.19). Para o autor, fica 

claro que o conceito de limite é próprio do homem e que nos elementos da natureza ele é um 

elemento intruso.  

Apesar de ser um termo antigo, e as noções de limites e fronteiras evoluírem ao 

longo dos tempos, Raffestin (2005) chama a atenção para uma concepção conceitual 

fronteiriça ocidental muito pobre que precisa ser refletida: 

 

A reflexão e mais ainda a ausência de reflexão a respeito do significado de 

fronteira ratificam a falta do regramento nos diversos aspectos do 

pensamento e da ação. A vontade de eliminar as regras e por consequência 

os ritos e códigos, é uma formidável manifestação de uma cultura inteira 

colocada em cheque. [...] A representação que a cultura ocidental faz 

atualmente da fronteira é de uma pobreza tão absoluta, que precisa ser 

alertada, pois ela é a negação de toda a história (RAFFESTIN, 2005, p.09-

10). 

 

De acordo com o entendimento de Albuquerque (2010, p.329), a noção de fronteira 

no mundo contemporâneo adquire vários sentidos, tais como: “delimitações de territórios ou 

como metáforas da vida social, fronteiras porosas e rígidas, barreiras ou formas de travessias, 

diferenças e sincretismos, limites e caminhos”. O autor afirma ainda que fronteira é um termo 

polissêmico e que pode ser entendido através de diferentes metáforas. Nesse sentido, 

Albuquerque remete-se ao ensaio de Simmel, 2001, intitulado “ponte e porta”, para refletir 

algumas dimensões de fronteira.  

 

As metáforas da ponte e da porta são indicativas das fronteiras que 

delimitam e atravessam a experiência humana e as vivências em 

determinados espaços sociais. A ponte como uma criação humana que 

consegue unir o que a natureza havia separado. A construção do caminho e a 

percepção dos trajetos e dos pontos de ligação. A porta como algo que 

estabelece um limite, a edificação de barreiras entre o interno e o externo, 

uma separação num espaço que antes era naturalmente unificado. Contudo, a 

porta simboliza também a passagem, o cruzamento entre o fora e o dentro, 

entre a objetividade e a subjetividade da vida dos indivíduos em sociedade 

(ALBUQUERQUE, 2010, p. 330).  

 

Dessa forma, o autor entende os símbolos ponte e porta como metáforas da 

experiência coletiva e individual. Assim, fronteira é uma construção humana, invenção, 

imaginação, experiência/vivência humana, não existindo, portanto, fronteira natural. Embora 

entendamos dessa forma, André Roberto Martin (1994, p.47) cita o professor britânico A. E. 

Moodie que diz: “a fronteira se distingue do ‘limite’ precisamente porque a primeira é 
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‘natural’ e remete, portanto, à geografia, enquanto a segunda é ‘artificial’ e remete 

diretamente ao Estado”. Em sentido contrário, Raffestin afirma ser um absurdo falar em 

fronteira natural: 

 

Basta pensar na Revolução Francesa ou na Revolução Russa para se 

constatar que todos os sistemas sêmicos sofreram transformações e, em 

particular, o sistema dos limites. É a razão pela qual é absurdo falar em 

fronteiras naturais, que só existem na condição de serem subtraídas da 

historicidade. E se as subtraímos da historicidade, é para “naturalizá-las”, ou 

seja, para fazê-las o instrumento de uma dominação que procura se perpetuar 

(RAFFESTIIN, 1993, p. 166).  

 

Toda fronteira é uma construção humana e, na medida que essa é inventada, 

identifica-se o outro, a alteridade. Assim, elas surgem com o intuito de se sobrepor e de 

dominar territórios redefinindo-os constantemente.  

José de Souza Martins em sua obra “Fronteira a degradação do outro nos confins do 

humano” investiga a fronteira a partir de uma dimensão propriamente sociológica e 

antropológica, a qual acaba discutindo-a a partir do humano, da alteridade, o humano no seu 

limite histórico: 

 

[...] fronteira de modo algum se reduz e se resume à fronteira geográfica. Ela 

é fronteira de muitas e diferentes coisas: fronteira da civilização (demarcada 

pela barbárie que nela se oculta), fronteira espacial, fronteira de culturas e 

visões de mundo, fronteira de etnias, fronteira da História e da historicidade 

do homem. E, sobretudo, fronteira do humano (MARTINS, 1997, p. 13). 

 

Para o autor, as limitações sobre estudos de fronteiras e sua expansão interna nos 

campos sociológicos, antropológicos, históricos e geográficos podem ser facilmente 

consideradas através do reconhecimento do pioneiro como suposto heroi. Esse equivocado 

entendimento contribui para escamotear o aspecto principal da fronteira, o seu aspecto 

trágico. 

 

As concepções centradas na figura imaginária do pioneiro deixam de lado o 

essencial, o aspecto trágico da fronteira, que se expressa na mortal 

conflitividade que a caracteriza, no genocida desencontro de etnias e no 

radical conflito de classes sociais, contrapostas não apenas pela divergência 

de seus interesses econômicos, mas sobretudo pelo abismo histórico que as 

separa (MARTINS, 1997, p. 15, grifo nosso). 
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Nesse sentido, Martins (1997, p.12) concentra-se na vítima como figura central e não 

no pioneiro. Dessa forma, o autor afirma poder encontrar duas características essenciais na 

constituição do ser humano: a alteridade e a liminaridade. A primeira é “a particular 

visibilidade do Outro, daquele que ainda não se confunde conosco nem é reconhecido pelos 

diferentes grupos sociais como constitutivo do Nós”, enquanto a segunda é “própria dessa 

situação, a um modo de viver no limite, na fronteira, e às ambiguidades que dela decorrem”. 

Martins, no decorrer de seu texto, deixa claro o seu entendimento a respeito da 

singularidade da fronteira, devido ao fato dela ser, essencialmente, o lugar da alteridade, pois 

nela há embate de temporalidades diversas: 

 

Na minha interpretação, [...] a fronteira é essencialmente o lugar da 

alteridade. É isso o que faz dela uma realidade singular. A primeira vista é o 

lugar do encontro dos que por diferentes razões são diferentes entre si, como 

os índios de um lado e os civilizados de outro; como os grandes proprietários 

de terra, de um lado, e os camponeses pobres, de outro. Mas o conflito faz 

com que a fronteira seja essencialmente, a um só tempo, um lugar de 

descoberta do outro e de desencontro. Não só o desencontro e o conflito 

decorrentes das diferentes concepções de vida e visões de mundo de cada um 

desses grupos humanos. O desencontro na fronteira é o desencontro de 

temporalidades históricas, pois cada um desses grupos está situado 

diversamente no tempo da História (MARTINS, 1997, p. 150-151). 

 

Como bem expresso por Martins (1997, p.12), “na fronteira, o Homem não se 

encontra – se desencontra”, de modo que se acostumou a pensar a fronteira apenas como algo 

que separa, porém ela se caracteriza muito mais por distinguir/diferenciar um do outro e 

quando assim não o for é porque ela deixou de existir. 

É necessário ter claro que fronteira só existe porque o homem a criou. Assim, fica 

evidente que não é possível encontrar fronteira na natureza, pois como afirma Mazzuoli 

(2010, p. 979), “os rios transfronteiriços não mudam de cor quando atravessam mais de um 

Estado e as aves que os sobrevoam não levam consigo qualquer documento de viagem! O 

mesmo ocorre com a poluição levada pelo vento de um país para o outro”. Por essa razão, os 

problemas urbanos e ambientais causados em quaisquer das cidades – Pedro Juan Caballero 

ou Ponta Porã – poderão ser sentidos em ambas; situação que força seus dirigentes a 

desconstituir a “fronteira do humano” e trabalhar em ações conjuntas. 
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2.2 - Os tempos da natureza - Terceiro: os problemas ambientais 

 

 

A forma de pensar a natureza sofreu mudanças ao longo da história no mundo 

ocidental, pois já foi vista como mágica e mãe dadivosa até chegar à concepção de ser um 

recurso a ser explorado. Essa última concepção tem permanecido presente nessa sociedade 

desde o século XVII. Assim, ao somá-la com a influência do poder da ciência e do modo de 

produção capitalista, constituiu tempo suficiente para provocar inúmeras consequências à 

biosfera terrestre a ponto de se tornar um desafio ambiental global.  

Apesar dos danos aos elementos da natureza não serem recentes, a preocupação por 

tal questão ganhou destaque a partir de 1960, quando se passou a considerar que existiam 

limites para a exploração dos elementos da natureza porque esses não são fontes inesgotáveis 

de recursos.  

Entretanto, essa afirmação se torna uma contradição do mundo moderno porque é 

tida como algo negativo na busca pelo desenvolvimento o estabelecimento de limites. Isso 

ocorre porque o desenvolvimento está intimamente relacionado à consolidação do capitalismo 

e ao processo de industrialização, o qual visa uma busca incansável pelo mais. Como afirma 

Castoriadis (1987, p. 145), “o movimento se dirige para o cada vez mais; mais mercadorias, 

mais anos de vida, mais casas decimais nos valores numéricos das constantes universais, mais 

publicações científicas, mais pessoas com título de doutor – e o ‘mais’ é o ‘bom’”. Portanto, a 

busca pelo mais não combina com limites, como cita o autor. Não há limites para a progressão 

do conhecimento e, tampouco, para o poder, para a riqueza. Para Porto-Gonçalves (2006, 

p.75), “não há limites imperativos à relação das sociedades com a natureza”. 

A busca pelo desenvolvimento está tão imbricada no mundo moderno que, como 

menciona Castoriadis (1987, p.135), “tornou-se tanto um slogan quanto um tema da ideologia 

oficial e ‘profissional’ – bem como das políticas dos governos”. Porém, o que o autor 

questiona que não se detém em indagar o significado do desenvolvimento, o porquê do 

desenvolvimento, a direção que deve tomar e a quem irá beneficiar. 

Todos esses questionamentos são ignorados e o desejo pelo desenvolvimento 

fortalecido. Afinal quem não quer o desenvolvimento? Castoriadis (1987) explica que a 

terminologia desenvolvimento passou a ser usada à medida que ficou evidente que tanto o 

“progresso”, o “crescimento” e a “expansão” não eram características inseparáveis de todas as 

sociedades, mas sim das sociedades ocidentais. Deste modo, os países ricos são tidos como 
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desenvolvidos e reconhecidos como se tivessem atingido uma maturidade industrial, servindo 

de modelo para os demais que ainda não alcançaram esse estágio de desenvolvimento.   

É necessário pensar nas consequências aos elementos da natureza se de fato fosse 

possível a todos os países alcançarem o estágio desejado e passarem a consumir nas mesmas 

proporções que apenas os habitantes mais ricos do planeta atualmente consomem. De acordo 

com o autor, para suprir essa demanda seria necessário ter disponibilizado cinco planetas. 

 

Quando se sabe que 20% dos habitantes mais ricos do planeta consomem 

cerca de 80% das matérias-primas e energia produzidas anualmente, nos 

vemos diante de um modelo-limite. Afinal, seriam necessários cinco planetas 

para ofereceremos a todos os habitantes da Terra o atual estilo de vida vivido 

pelos ricos e pelos ricos dos países pobres [...] (PORTO-GONÇALVES, 

2006, p. 71). 

 

Quando se fala em atingir a maturidade, compreende-se o desenvolvimento como 

aquele pertencente ao um organismo vivo, que nasce e precisa se desenvolver para atingir a 

maturidade biológica. Para Rodrigues ([199-], p. 45), “o desenvolvimento é uma norma, uma 

meta a ser atingida. [...] Falar em desenvolvimento significa ao mesmo tempo referir-se a um 

‘potencial’ e ao ‘acabamento’. Enfim, a um modelo”. 

Para Castoriadis (1987), esse modelo não se resume ao econômico, mas ao um modo 

de vida.  Isso se dá porque quando considera que os países se desenvolvem quando atingem a 

maturidade industrial, cria-se uma necessidade imediata aos países pobres de se industrializar. 

Porém, segundo o autor, para que isso ocorresse, foi identificado que não  bastavam apenas 

importar máquinas e capacitar as pessoas para as fazerem funcionar, muitas outras coisas 

ainda faltavam. O principal era que as pessoas nesses países “não estavam em vias de 

desenvolvimento” (CASTORIADIS, 1987, p. 141). Assim, não conseguiam encontram a 

quantidade de pessoas capacitadas e, ao mesmo tempo, dispostas para “doarem suas vidas” ao 

processo de acumulação, faltavam empresários.  

 

De maneira completamente natural e característica, identificou-se, então o 

“fator humano” com a falta de uma “classe de empresários”. Essa falta foi 

profundamente lamentada – mas os economistas não tinham muitos 

conselhos a dar sobre como proceder para desenvolver uma “classe de 

empresários” (CASTORIADIS, 1987, p. 141). 

 

De acordo com o autor, seria preciso uma mudança global e não apenas nessas 

sociedades para que, de fato, conseguissem se desenvolver. Nesse sentido, o papel do 

Ocidente é mostrar que não encontrou uma fórmula mágica para produzir mercadorias em 
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maior quantidade e velocidade, com menor custo, mas que possui um modelo apropriado de 

vida que todas as sociedades deveriam incorporar.   

Tal mudança não é possível de ocorrer, tendo em vista o que já foi dito sobre 

inexistir no planeta elementos da natureza em quantidade suficiente para atender todas as 

pessoas nos padrões ricos de viver dessa sociedade. Nesse sentido, Porto-Gonçalves (2006) 

elucida: 

 

Assim, a promessa moderna de que os homens e mulheres, sendo iguais por 

princípio, sejam iguais na prática, não pode concretamente ser realizada se a 

referência de estilo de vida para essa igualdade for o “american way of life”. 

Mas do que nunca vemos que a modernidade é colonial, não só na medida em 

que não pode universalizar seu estilo de vida, mas também, pelo modo como, 

pela colonização dos corações e mentes, procura instilar a ideia de que é 

desejável e, mais ainda, possível todos se europeizarem ou americanizarem. 

Entretanto, este estilo de vida só pode existir se for para uma pequena parcela 

da humanidade sendo, assim, na sua essência, injusto (PORTO-

GONÇALVES, 2006, p.71-72, grifo nosso).  

 

Para o autor, trata-se de uma ideia que, na sua essência, é injusta porque faz acreditar 

em uma possiblidade inexistente. Tenta embutir um ideário nas pessoas, tenta torná-las iguais, 

inclusive no desejo do consumismo. Em seu entendimento, essa tentativa é contrária à vida, 

compreendendo o sentido ecológico e cultural.  

Mesmo não sendo possível que todos consumam nas mesmas proporções, é fato que 

existe uma perspectiva de “desenvolvimento”, buscando melhores condições de vida através 

da aquisição de bens, o que provoca danos aos elementos da natureza. Assim, é possível dizer 

que se trata de uma produção destrutiva.  

Para Mészáros (1989), durante o processo de produção destrutiva, o desejo pelo 

consumo afasta as pessoas da capacidade de medir o que – de fato – é necessário para sua 

vida. Esse processo intensifica cada vez mais a exploração dos elementos da natureza, bem 

como do ser humano, de forma que se pode colocar em risco a própria humanidade.   

 

[...] aloca uma parte massiva e sempre crescente dos recursos materiais e 

humanos da sociedade a uma forma de produção parasitária e autofágica, 

que está tão radicalmente divorciada, em verdade oposta, da efetiva 

necessidade humana e seu consumo correspondente, que pode visualizar 

como seu fim último e racional até mesmo a total destruição da humanidade 

(MÉSZÁROS,1989, p. 79). 

 

Vale ressaltar que os danos ambientais não se caracterizam como algo novo, e 

tampouco, seja novo o seu debate. Rodrigues (2005) afirma que os problemas ambientais são 
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debatidos desde o início da industrialização, porém o aumento da preocupação se dá somente 

na segunda metade do século XX.  

De acordo com Porto-Gonçalves (2006), um dos primeiros casos que demonstra que 

os danos ambientais afetam ao homem é o “da contaminação por mercúrio na baía de 

Minamata no Japão, em 1951, [...] onde se pôde constatar, tragicamente, como a 

contaminação de peixes com mercúrio acabara por atingir a comunidade que deles se 

alimentara” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 67). Neste momento, pode-se perceber que o 

homem é parte integrante da natureza e, portanto, também faz parte da cadeia alimentar.  

Leff (2004) menciona que a consciência ambiental surgiu nos anos 60 com o livro 

“Primavera Silenciosa” de Rachel Carson, que constatou, segundo Diegues (2001, p. 21), 

“que o controle da natureza é uma sentença concebida na arrogância”. 

Na mesma década, o Clube de Roma reúne economistas, banqueiros, industriais, 

chefes de estado, lideres políticos e cientistas de vários países, para trabalhar primordialmente 

“a problemática do aumento populacional e a pressão exercida por este crescimento na 

destruição dos ecossistemas e dos recursos não-renováveis” (LEMOS, 1991, p. 4 citado por 

OLIVEIRA, 2005, p. 42). O autor informa que o estudo descrevia como solução de tal 

problema a busca por um equilíbrio global, uma forma de planejamento mundial que 

preservaria o capitalismo, porém com efeitos mais suaves sobre o homem e os elementos da 

natureza, ou seja, tratava-se da gênese do desenvolvimento sustentável. 

Segundo Porto-Gonçalves (2006, p. 67-68), o Clube de Roma patrocinou a 

elaboração de um relatório
41

 feito por “cientistas de uma das mais renomadas instituições 

acadêmicas estadunidense, o Massachusetts Institute of Technology – MIT”, o qual foi 

intitulado de “The limits to growth – Os limites do crescimento”. 

Assim, influenciada pela pavorosa previsão que, de acordo com Oliveira (2005), 

apontava para um possível colapso global, durante o qual a fome, a poluição e o crescimento 

demográfico castigariam a humanidade, acontece a Primeira Conferência das Nações Unidas  

sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, em 1972, em Estocolmo (Suécia).  

A década de 1970 continuava marcando a história com relação à preocupação 

ambiental, pois em sua segunda metade, de acordo com Altvater (1995), o então presidente 

dos Estados Unidos, James Earl Carter, Jr., solicitou a elaboração do Global 2000, um 

levantamento abrangente da situação do planeta. Essa atitude abriria espaço para outras 

                                                           
41

 Nos vinte anos transcorridos desde então, apareceram 18 relatórios do Clube de Roma e seus prognósticos 

tornaram-se mais sombrios; por isso, o Clube de Roma também passaria a ser conhecido como ‘Clube do Juízo 

Final’ (ALTVATER, 1995, p. 11).   
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também voltadas para a mesma temática, em diversas partes do planeta
42

, e, dentre elas, 

destaca-se o pedido do secretário-geral das Nações Unidas, em 1984, para criar a Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, visando “avaliar os avanços dos processos 

de degradação ambiental e a eficácia das políticas públicas ambientais para enfrentá-los” 

(LEFF, 2004, p.19).  

Segundo Leff (2004), após três anos de estudos, deliberações e audiências públicas, 

tal Comissão finalmente publicou suas conclusões no formato de um documento intitulado 

“Nosso Futuro Comum”, também conhecido como “Informe Bruntland”. De acordo com o 

autor, “Nosso Futuro Comum” “reconhece as disparidades entre as nações e a forma como se 

acentuam com a crise da dívida dos países do Terceiro Mundo” (LEFF, 2004, p. 19).  

Vale ressaltar que, durante esse período em que se destacam as questões ambientais, 

o mundo vive uma disputa entre sistemas econômicos, pois era um mundo bipolar, onde o 

planejamento do desenvolvimento, que visava a modernização e a industrialização, não fazia 

parte apenas de países socialistas, mas também de países que eram tidos como Terceiro 

Mundo. 

Altvater (1995) relata que na década de 70 iniciava na Ásia, África e na América 

Latina uma nova tentativa de recuperação do atraso industrial, financiada por créditos 

privados do exterior. Tratava-se de “um desenvolvimento das economias nacionais orientado 

à exportação e aberto ao mercado financeiro mundial, e não mais a uma substituição de 

importações como na década de 1930” (ALTVATER, 1995, p.13). Tal desenvolvimento era 

baseado na teoria neoliberalista
43

 que veio substituir o “liberalismo embutido”, que como 

elucida Harvey (2008):  

 

[...] produziu elevadas taxas de crescimento econômico nos países 

capitalistas avançados durante os anos 1950 e 1960. Isso dependeu da 

generosidade dos Estados Unidos em aceitar déficits com o resto do mundo e 

absorver todo produto adicional dentro de suas fronteiras. Esse sistema 

trouxe benefícios como mercados de exportação de expansão (mais 

obviamente para o Japão, mas também, desigualdade, na América do Sul e 

em alguns países do Sudeste asiático), mas as tentativas de exportar o 

“desenvolvimento” para boa parte do mundo em larga medida malograram. 
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 Os latino-americanos respondem através do Relatório de Bariloche; o parlamento alemão instala a comissão de 

inquérito sobre “Segurança da atmosfera terrestre”; surgem por toda parte institutos de pesquisa ecológica 

produzindo relatórios referentes a situação natural, bem como das reservas naturais.  
43

 O neoliberalismo é em primeiro lugar  uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-

estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais 

no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados 

e livre comércio. O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a essas práticas; o 

Estado tem de garantir, por exemplo, à qualidade e a integridade do dinheiro [...] (HARVEY, 2008, 12).   
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Para boa parte do Terceiro Mundo, particularmente a África, o liberalismo 

embutido continuou a ser um sonho distante (HARVEY, 2008, p. 21, grifo 

nosso). 

 

O liberalismo embutido teve êxitos nos países ricos até perto do final da década de 

1960. A partir desse período, ele começa a ruir não somente internacionalmente, como 

também nas economias domésticas. Como relata o autor, eram evidentes por toda parte os 

sinais de uma grave crise, pois o desemprego e a inflação se ampliavam e geravam uma 

“estagflação
44

” global durante grande parte da década de 1970.  

Essa situação de crise nos países capitalistas avançados coloca em cheque o modelo 

de desenvolvimento buscado pelos demais países. Fica evidente que há problemas a ponto de, 

como afirma Porto-Gonçalves (2006), ser questionado lá mesmo onde parecia ter dado 

certo
45

. Mesmo assim, segundo o autor, apesar da ambiguidade com relação à ideia de 

desenvolvimento na América Latina, África e Ásia, essa é recuperada e ganha corpo de 

subdesenvolvimento. Afinal “na própria ideia de subdesenvolvimento já está embutido o que 

seria a sua superação: o desenvolvimento” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 62-63).  

Continuando, Porto-Gonçalves (2006) esclarece que a busca pelo desenvolvimento 

nos países até então tidos como Terceiro Mundo se fazia via patrocínios estrangeiros. Harvey 

(2008) explica que isso se dá porque os Estados Unidos precisavam buscar em outros países 

oportunidades mais vantajosas para saírem da crise. Os governos dos países “em 

desenvolvimento” demostravam ser uma aposta interessante porque, além de não mudarem de 

endereço
46

, também estavam ávidos por créditos e ansiosos para se endividar
47

.  
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 Entende-se por estagflação “uma situação em que há simultaneamente estagnação econômica, com baixo 

crescimento ou decréscimo do produto nacional e do emprego, e inflação” (FERREIRA, 2000, p. 292). 
45

 A crise da acumulação do capital na década de 1970 afetou a todos por meio da combinação de desemprego 

em ascensão e inflação acelerada. A insatisfação foi generalizada, e a conjunção do trabalho com os movimentos 

sociais urbanos em boa parte do mundo capitalista avançado parecia apontar para a emergência de uma 

alternativa socialista  ao compromisso social entre capital e trabalho que fundamentara com tanto sucesso a 

acumulação do capital pós-guerra. Partidos comunistas e socialistas ganhavam terreno, quando não tomavam 

poder, embora parte da Europa, e mesmo nos Estados Unidos forças populares agitavam por amplas reformas e 

intervenções estatais. (HARVEY, 2008, p. 23-24).   
46

 De acordo com Harvey (2008, p. 36), trata-se de uma célebre afirmação feita pelo presidente do Citibank, 

Walter Wriston: “os governos não podem se mudar nem desaparecer”. 
47

 De 1970 a 1980, as dívidas externas da América Latina cresceram de 16 a 130 bilhões de dólares; as da África 

Setentrional e do Oriente Próximo multiplicaram-se por 14, passando de 4 a 56 bilhões de dólares. Da África até 

o sul do Saara, o endividamento externo passou de 5 a 41 bilhões de dólares, e na Europa Oriental multiplicou-se 

por 15, passando de 3 a 47 bilhões de dólares. No sudoeste Asiático, o crescimento foi de 11 a 32 bilhões de 

dólares, e na Ásia Oriental e do Pacífico, de 6 a 51 bilhões de dólares (World Debt Tables 1991-1992) 

(ALTVATER, 1995, p. 13-14). 
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Para esses países, o resultado de tudo isso – além de gigantescas dívidas – foi o 

grande aumento das desigualdades sociais e da dominação e devastação dos elementos da 

natureza. Como destacou Porto-Gonçalves (2006), com financiamentos estrangeiros se 

construiu hidrelétricas em vários cantos do mundo; abriram-se estradas; indústrias se 

instalaram em regiões que antes as desconheciam; a revolução verde colonizou os espaços 

agrários da América Latina, África e Ásia.  Assim, para o autor, por mais que nos últimos 

30/40 anos o ambiente tenha entrado definitivamente nas agendas políticas e nos meios de 

comunicação, ao mesmo tempo assistiu-se a um processo de devastação jamais visto. “Nunca 

se devastou tanto o planeta como no período em que mais se falou em salvá-lo” (PORTO-

GONÇALVES, 2006, não paginado).  

Cabe ressaltar que houve manifestações contrárias ao presente modelo. Entretanto, 

novamente, a resposta se fez sobre a crença no desenvolvimento como salvador de todas as 

mazelas da sociedade. Agora, contudo, o discurso viria sob uma nova roupagem denominada 

de “Desenvolvimento Sustentável”. 

De acordo com Porto-Gonçalves (2006, p. 65) “até mesmo muitos ambientalistas 

abandonaram a contracultura, fonte de inspiração do seu movimento e que assestara duras 

críticas à própria ideia de desenvolvimento, e aceitaram dialogar com essa ideia”, a princípio 

com as propostas de ecodesenvolvimento e, posteriormente com o desenvolvimento 

sustentável.  

No entendimento de Leff (2004, p. 18), apesar de que muitos dos representantes de 

ambos os discursos (ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável) concordassem, “as 

estratégias de poder da ordem econômica dominante foram transformando o discurso 

ambiental crítico, submetendo-o aos ditames da globalização econômica”. 

Para o autor, o discurso da “sustentabilidade” faz lutar e acreditar em um 

crescimento sustentado sem ter que explicar as contradições ecológicas e sociais enraizadas 

no sistema econômico. Leff (2004) menciona:  

 

[...] o discurso da sustentabilidade chegou a afirmar o propósito e a 

possibilidade de conseguir um crescimento econômico sustentado através 

dos mecanismos do mercado, sem justificar sua capacidade de internalizar as 

condições de sustentabilidade ecológica, nem de resolver a tradução dos 

diversos processos que constituem o ambiente (tempos ecológicos de 

produtividade e regeneração da natureza, valores culturais e humanos, 

critérios qualitativos que definem a qualidade de vida) em valores de 

medição do mercado (LEFF, 2004, p. 20, grifo do autor).     
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Segundo o autor, o relatório já mencionado, “Nosso Futuro Comum”, tenta sugerir 

uma política “unificada” onde todos possam pensar em um mesmo viés, deixando de existir 

visões e interesses de países, povos e classes sociais que atravanquem o desenvolvimento. 

Tratava-se de um início da configuração de uma estratégia política para a “sustentabilidade 

ecológica do processo de globalização e como condição para a sobrevivência do gênero 

humano, através do esforço compartilhado de todas as nações do orbe” (LEFF, 2004, p. 19).  

Assim, com base nesse relatório convocaram-se os chefes de Estado para participar 

da Segunda Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizado no Rio de Janeiro, em 1992. Naquela oportunidade elaborou-se e aprovou-se um 

programa global que regulamenta um processo de desenvolvimento baseado na 

sustentabilidade, denominado de Agenda 21.  

Mas, o que seria esse “desenvolvimento sustentável” proposto?  

O relatório “Nosso Futuro Comum” o definiu como “um processo que permite 

satisfazer as necessidades da população atual sem comprometer a capacidade de atender as 

gerações futuras” (LEFF, 2004, p. 19). Entretanto, na realidade, trata-se do mesmo modelo de 

desenvolvimento, porém em uma nova roupagem, o que representa que mais uma vez o modo 

de produção capitalista encontrou alternativa para sua manutenção. Assim, concorda-se com 

Barcellos (2008) em sua afirmação: 

 

[...] a crise ambiental também é a situação na qual o capital busca se auto 

reproduzir: ele se reestrutura e se racionaliza para recuperar sua capacidade 

de exploração. Para isso, entretanto, o capital necessita da ampliação de sua 

hegemonia sobre as fontes de matérias-primas e serviços essenciais à 

produção de bens. A escapada hegemônica desenvolvida pelo capitalismo, 

de modo a legitimar as próprias práticas, diz respeito à construção do 

discurso referente ao uso racional e sustentável da natureza (BARCELLOS, 

2008, p. 101, grifos do autor).  

 

No entendimento de Rodrigues ([199-]), o desenvolvimento sustentável vem para 

lançar uma cortina de fumaça sobre as contradições presentes no modo de produção 

capitalista, uma vez que não propõe alterações nos modos de produzir e de pensar o modelo 

dominante. 

Cabe ressaltar que o desenvolvimento sustentável carrega as contradições inerentes 

do modo de produção no qual ele foi criado. Tais contradições já se mostram presentes no seu 

próprio conceito, conforme destaca Rodrigues (2005). A autora de pronto já questiona sobre o 

futuro mencionado, desejando saber quando será esse futuro e para quem haverá futuro.  Para 

a autora, não está claro a existência da possibilidade de serem atendidas as necessidades 
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presentes e futuras no “mercado” onde todas as propostas, mesmo considerando o “bem 

comum”, são baseadas em soluções via mercado. Como isso é possível se este até o momento 

“não atendeu às necessidades de massas famintas e empobrecidos no processo de produção, 

contudo, dilapidou o ambiente na medida em que o tornou uma mercadoria com valor de uso 

e de troca” (RODRIGUES, [199-], P. 46).   

No que se refere à preocupação com as gerações futuras, como saber quais são suas 

necessidades? Outra questão ainda mais intrigante é: houve a mesma preocupação com as 

gerações passadas e presentes? Como bem salienta a autora, mesmo quando essas estiveram 

presentes, elas não tiveram voz e vez para expressar suas vontades e necessidades. Existem 

inúmeros casos
48

 que ilustram que nesse modelo o mais importante é a busca pelo 

desenvolvimento, e que se as comunidades afetadas tentam manifestar os seus desejos e 

indignações, elas são vistas pelo restante da sociedade como empecilhos do 

“desenvolvimento”.    

Dentre as contradições mencionadas, não se pode olvidar daquela que é a principal. 

Aquela que diz respeito ao próprio termo “desenvolvimento sustentável”, pois 

desenvolvimento é contrário à sustentabilidade, da mesma forma que “sustentabilidade 

econômica é contraditória com a ideia de sustentabilidade social” (RODRIGUES, 2005, não 

paginado).  

A autora ainda esclarece que o termo “sustentabilidade” a princípio foi utilizado 

como liame entre o pensamento defendido pelos “desenvolvimentistas” e aquele defendido 

pelos “ambientalistas”. Segundo Leff (2004, p. 21), “a noção de sustentabilidade foi sendo 

divulgada e vulgarizada até fazer parte do discurso oficial e da linguagem comum”. Porém, 

devido ao fato de não ser um discurso claro e objetivo que definia um sentido teórico e 

prático, ele contribuiu para o surgimento de divergências e contradições no discurso do 

desenvolvimento sustentável.  

No que se refere à incorporação do “desenvolvimento sustentável” ao discurso 

oficial, fica nítido que isso ocorre nos dois países onde estão localizadas as cidades objeto de 

estudo desse trabalho. Nota-se que no Paraguai tal incorporação se apresenta de maneira mais 

sutil, a nível Federal por exemplo, aparece em textos de leis como na Lei n
o 

352/1994, “De 

Áreas Silvestres Protegidas”, art. 8
o
,
 
onde define desenvolvimento sustentável:  
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 Rodrigues ([199-], p. 46) destaca alguns exemplos, tais como: “as populações atingidas pelas águas de 

barragens (que vão gerar energia elétrica para o progresso); as nações indígenas, dizimadas tanto pelas as armas 

como pela contaminação por doenças dos ‘brancos’ (ocupação para as terras virarem produtivas), os moradores 

que tem na sua vizinhança depósitos de lixo; a destruição das florestas que aceleram o processo de erosão, 

lixiviação (para utilizar-se as madeiras, para monoculturas de exportação, etc.)”. 
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Se entiende por Desarrollo Sustentable a aquél que por medio de 

transformaciones económicas, sociales y estructurales optimiza los 

beneficios sociales y económicos disponibles en los recursos naturales 

actuales, sin comprometerlos, de manera tal que las futuras generaciones 

también puedan utilizarlos para satisfacer sus propias necesidades (Lei n
o 

352/1994, art. 8
o
). 

  

Observa-se que, assim como essa lei, as demais criadas posteriormente a 1992, ano 

em que se realizou a Rio-92, apresentam o termo “desenvolvimento sustentável”, ou pelo 

menos a palavra “sustentável”. Cumpre ressaltar que não foi possível comprovar tal fato, uma 

vez que não era objeto desse trabalho se a utilização de tal expressão realmente não é tão 

usada quanto no Brasil, ou apenas, não é tão divulgada considerando a carência de 

informações disponibilizadas na internet. No caso da prefeitura de Pedro Juan Caballero, toda 

informação necessária tem que ser obtida pessoalmente, pois a mesma não tem um site onde 

elas estejam disponibilizadas virtualmente.     

No que se refere ao Brasil, mesmo não aparecendo necessariamente a terminologia 

“desenvolvimento sustentável” na Constituição Federal de 1988, segundo Fiorillo (2008), o 

seu princípio já se encontrava esculpido no caput do art. 225, estabelecendo que “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (CF,1988, art. 225, grifo nosso).   

Deixando a esfera Federal e focando na Municipal, percebe-se a presença de tal 

terminologia muito fortemente no município de Ponta Porã. Logo de imediato observa-se sua 

presença no texto de apresentação da Secretaria de Desenvolvimento e, também, na de 

Infraestrutura e Meio Ambiente disponibilizadas no site oficial do município. Ademais, 

quando a busca permeia o campo das leis, a terminologia mais uma vez aparece citando a Lei 

Complementar nº 031/2006 que institui o Plano Diretor, que no seu Título V, estabelece a 

Política de Desenvolvimento Local Sustentável do município. Tal política é definida na 

própria lei como: 

 

[...] considera-se Política de Desenvolvimento Local Sustentável o conjunto 

de medidas e intervenções, tomadas mediante ampla e efetiva participação 

da comunidade, do setor produtivo e do setor público, visando instaurar 

processo de desenvolvimento que propicie crescimento econômico, justa 

distribuição de renda e adequado manejo dos recursos naturais. (Lei 

Complementar nº 031/2006, Título V, Cap. 1, art. 30). 
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Quanto ao município de Pedro Juan Caballero, observou-se o uso do ideário de 

desenvolvimento sustentável em seu “Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental”, 

entendido por seus dirigentes como sendo um plano diretor. Percebe-se sua utilização também 

nos projetos
49

 desenvolvidos em parcerias com as duas cidades e com a ONG espanhola “Paz 

y Desarrollo”, financiados pela União Europeia, os quais são apresentados no site 

(www.pontaporadigital.com) como projetos sustentáveis que constituem “experiências 

exitosas que garantem uma melhor qualidade de vida para as futuras gerações
50

.”  

É importante ressaltar que nas entrevistas realizadas com os professores de Ponta 

Porã e Pedro Juan Caballero, o uso direto da terminologia “desenvolvimento sustentável” não 

apareceu em nenhum momento. Entretanto, seus princípios se mostraram presentes através 

das preocupações com a preservação ambiental, sugerindo mudanças de hábitos no dia a dia, 

principalmente no se diz respeito ao descarte dos resíduos, na escolha de materiais que 

contribuam para um menor consumo de energia nas construções civis, no uso de filtros nas 

indústrias, na utilização de fontes de energias renováveis, na diminuição do consumo de 

combustíveis fósseis, dentre outros.    

 No entendimento de Rodrigues (2005), a vulgarização mencionada é motivo de 

preocupação. Em sua opinião, a maioria dos que utilizam o termo “desenvolvimento 

sustentável” entende “sustentabilidade” como uma demonstração de uma aceitação da questão 

ambiental como agenda política, um modismo, sem se preocupar em entender o que há de 

oculto na realidade. É como se o próprio discurso contribuísse para limitar o homem de 

pensar.  Para a autora há deslocamentos discursivos que acabam camuflando a realidade.  

 

A força de trabalho transformou-se em “recursos humanos”, devendo ser 

treinada (ou adestrada) para não provocar esgotamento dos “recursos 

naturais”. O deslocamento do discursivo de “ambiente” para “meio 

ambiente”, de “desenvolvimento” para “desenvolvimento sustentável, de 

“matérias-primas e energia” para “recursos naturais”, da “força de trabalho” 

para “recursos humanos” oculta a existência das classes sociais e a 

importância do território, desloca conflitos de classes para um suposto 

conflito de gerações, e os conflitos de apropriação de territórios para a 

“natureza, ambiente”, o bem comum da humanidade (RODRIGUES, 2005, 

não paginado). 

    

Dentre tais deslocamentos de discurso, destaca-se aquele em que a autora se refere, 

ou seja, “ambiente” passa a ser “meio ambiente”. Mas, antes de abordar propriamente tal 
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 Tais projetos serão apresentados no capitulo seguinte.  
50

 Disponível em <http://www.pontaporadigital.com/id-319-cat-1-url-projetos-sustent-veis-realizados-em-ponta-

por-s-o-refer-ncia-em-encontro-das-cidades-fronteiri-as.html> acesso em 03/05/2012. 

http://www.pontaporadigital.com/


 

 

 

90 

deslocamento, faz-se necessário compreender os significados dos referidos termos. Assim, de 

acordo com Leff (2004, p. 224), o ambiente “[...] não é pois o meio que circunda as espécies e 

as populações biológicas. É uma categoria sociológica (e não biológica), relativa a uma 

racionalidade social, configurada por comportamentos, valores e saberes, como também por 

novos potenciais produtivos”. Ainda no entendimento do autor, o ambiente é integrado por 

processos complexos físicos e sociais, dentre os quais, a racionalidade econômica tem papel 

muito importante.  

No que se refere ao “meio”, Leff (2004, p. 225) explica que termo inicialmente foi 

sendo usado no campo científico como um fluido entre os corpos e que mais tarde surgiu a 

noção de entorno “concebido como um sistema de conexões que circundam os centros 

organizadores dos processos biológicos, econômicos e culturais”.  

Portanto, os termos, que antes eram usados separadamente, passaram a ser 

empregados de maneira conjunta, carregando um sentido ideológico, pois no entendimento do 

autor toda a complexidade do ambiente é diluída junto com as especificidades das ciências e 

dos conflitos sociais. 

Enquanto Rodrigues faz menção à mudança do uso de “ambiente” para “meio 

ambiente”, Costa (2008) faz uma abordagem diferente, entendendo que ocorre uma 

reinvenção da “natureza” como “meio ambiente” devido à importância que é dada à 

sustentabilidade do capital e não da natureza e da cultura. Segundo a autora, no discurso atual: 

 

[...] meio ambiente compreende uma visão de natureza da perspectiva do 

sistema urbano-industrial. Tudo que é relevante para o funcionamento deste 

sistema torna-se parte do meio ambiente. O princípio ativo desta 

conceituação é o/a agente humano/a e suas criações, enquanto a natureza é 

confinada a um papel cada vez mais passivo (ESCOBAR, 1996, p. 51-52 

citado por COSTA, 2008, p. 96).  

 

Neste viés, fica nítido o entendimento do homem como ser superior e externo a 

natureza. Portanto, o homem na sua superioridade pode produzir artificialmente a natureza 

seja via laboratório ou simplesmente através das mãos de um artesão
51

 e a concebe como o 

seu meio ambiente. Para a autora, nesse processo há que se considerar não somente a 

destruição dos elementos da natureza, mas também do próprio termo “natureza”.  
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 O ser humano a cada dia busca produzir em laboratórios as mais diversas coisas. Nesse processo de 

artificialização, vale ressaltar o uso de plantas artificiais, com aparecia cada vez mais real e, até mesmo, animais 

feitos de argila ou material similar para representar o meio ambiente.  
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Esse fato se mostrou evidente nas cidades fronteiriças de Ponta Porã e Pedro Juan 

Caballero. Analisando as entrevistas realizadas com os dirigentes e os professores dessas 

cidades, ficou claro o abandono da terminologia “natureza” e da incorporação de “meio 

ambiente”. Na cidade brasileira não foi identificada nenhuma vez o uso de “natureza”, 

enquanto “meio ambiente” apareceu dezoito vezes nas falas. Dentre tais aparições citam-se as 

seguintes: 

 

Nossos filhos terão uma consciência muito maior sobre meio ambiente que 

nós. (DPP-III
52

). 

 

A situação econômica do povo isso ajuda a degradar o meio ambiente. (DPP-

VII
53

). 

 

Atualmente estamos desenvolvendo um projeto no combate a dengue que é 

um problema sério sobre o meio ambiente. (PPP-I
54

). 

 

O desrespeito com o meio ambiente, a população não tomou consciência de 

que isso é finito, que um dia vai acabar. (PPP-VIII
55

). 

 

No que se refere à cidade de Pedro Juan Caballero, a terminologia “natureza” 

apareceu três vezes, uma na fala de um dirigente e outras duas nas falas de professores. 

 

[...] La municipalidad solamente trata de notificar a esa gente, hablan con 

ellos, les dicen que no hagan eso, que es mal, se ponen campaña, se hacen 

campañas por la radio. Acá tiene dos emisoras de televisión local y se pasa 

propaganda todos los días tratando de temas ambientales. Por la radio todos 

los días pasan pequeños mensajes sobre naturaleza (no arrojen su basura, no 

quemen). (DPJC-VI
56

). 

 

Exactamente no es parque, entonces las plazas que son un lugar donde la 

naturaleza está […]. (PPJC-V
57

). 

 

[...] yo creo que valorarse todos trabajando juntos y lo más importante 

concientizarnos de que todo depende de nosotros y que la naturaleza está 

cobrando nuestras malas acciones […]. (PPJC-VI
58

).   
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Enquanto, a “natureza” foi mencionada apenas três vezes no município paraguaio, o 

“meio ambiente” apareceu vinte e oito vezes, afinal um entrevistado sozinho o repetiu dezoito 

vezes.  

 

[…] Organizar la parte legislativa, la parte legal que se quiere unificar entre 

Ponta Porã y Pedro Juan Caballero todo lo relacionado al medio ambiente 

[…]. (DPJC-VI). 

 

Vai ser esgoto, a parte pluvial, a parte de alimentação, de jardinagem, tem 

toda uma urbanização conforme a harmonia da cidade e também do meio 

ambiente. (DPJC-VIII
59

). 

 

[...] pienso que no es tanto hacer leyes porque tenemos leyes en cuanto 

medio ambiente, solo no se aplica, este es el problema. (PPJC-V). 

 

[…] entonces va ser muy difícil resolver problemas del medio ambiente 

cuando los propios gobiernos que se reúnen entre comillas para resolver este 

problema y nosotros no nos damos cuenta que somos los que más 

contaminan […]. (PPJC-VIII
60

). 

 

Apesar dos professores entrevistados demonstrarem que se preocupam com a 

preservação do meio ambiente, quando indagados sobre os pontos positivos e negativos da 

fronteira, eles em nenhum momento mencionaram a questão ambiental. Apareceram nas falas 

como condição negativa de fronteira a violência, educação, drogas, prostituição, falta de 

opção de lazer, concorrência injusta no comércio BR/PY, risco de perder sua cultura. 

 

[...] o fato é de ser a fronteira é um corredor do tráfico de drogas, de armas, 

então isso acaba resultando em violência, que normalmente está relacionado 

com disputa do comércio de armas e droga. (PPP-III
61

). 

 

[...] Na outra escola que eu trabalho, a Escola Municipal Ramiro Noronha, 

95% da clientela são alunos do Paraguai eles falam só guarani. [...] é você 

dentro da sala de aula falando português e o restante falando em espanhol e 

guarani. (PPP-VIII).  

 

Muita prostituição, muitas pessoas abandonadas, esse local mesmo que 

estamos serve de abrigo para os andarilhos, para as pessoas se drogarem [...] 

(PPP-V
62

). 

  

Não tem opção de lazer, dependendo do que você gosta de fazer. (PPP-

VII
63

). 
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O principal atrativo da cidade é o Paraguai, mas para nós acaba sendo um 

problema por conta da concorrência desleal do comércio [...] (PPP-VI
64

). 

  

Sería la pierda muchas veces de la cultura, verdad sea tiene una competencia 

que como docente tiene que luchar para que tus jóvenes no pierdan y no 

identifiquen más con Brasil […] (PPJC-III
65

). 

 

Sobre os aspectos positivos foram citadas principalmente o comércio e a 

oportunidade de ter contato com a diversidade de culturas presentes nessas cidades. É 

interessante observar que para os brasileiros o comércio paraguaio é um atrativo porque 

permite comprar os mais diversos produtos importados por preços bem mais acessíveis. 

Enquanto isso, os paraguaios optam pelo comércio brasileiro devido à possibilidade de 

parcelamento da dívida e, em especial, as mulheres porque preferem adquirir calçados e 

roupas brasileiras sob a alegação que são de melhor qualidade e com maior opção de escolha.  

 

[...] a facilidade em relação a aquisição de produtos, [...] é tudo mais barato 

do outro lado. (PPP-VIII). 

 

Lo que considero bastante positivo el intercambio, verdad, el 

relacionamiento directo, conocer esa realidad, esa cultura de la forma 

directa, no solamente en forma directa teórica sino en el contacto directo. Es 

positivo no solamente el intercambio cultural está también la parte 

económica donde hacemos compras tanto de este lado como también de 

aquellos. (PPJC-IV
66

). 

 

[...] pelo fato de conhecer costumes diferentes, pessoas diferentes, não 

somente as pessoas que moram aqui, mas também as que vem de outros 

países [...]. (PPP-V). 

 

Portanto, a ausência da abordagem da questão ambiental dentre os pontos positivos e 

negativos da fronteira permitiu concluir que para os entrevistados a relevância da questão 

ambiental tem se restringido no discurso e não em suas práticas cotidianas. Essa conclusão se 

reforça ao observar também que, quando foram interrogados sobre a existência de problemas 

específicos em sua cidade por ela estar localizada na fronteira, as respostas, nas duas cidades, 

foram voltadas para a questão da criminalidade e violência.  

Por mais que a fronteira mencionada seja uma construção humana, uma divisão 

territorial e não natural, na prática, até mesmo os professores entrevistados, que trabalham 

com disciplina e que abordam questões ambientais, não a concebem dessa forma.  
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Acredita-se que isso seja fortalecido em razão de que a linha divisória dessas cidades 

esteja localizada em um interflúvio. Assim, os rios do lado paraguaio vertem para a Bacia 

hidrográfica do Rio Paraguai, enquanto que os localizados no Brasil pertencem a Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraná causando nas pessoas a impressão de que, até mesmo na natureza, 

houve uma divisão. Assim, para elas, aqueles são seus rios, estão sob suas responsabilidades e 

não do outro, o que os isenta da necessidade de uma ação em conjunto. Isso fica comprovado 

nas falas onde é feita referência “aos nossos rios e córregos”: 

 

[...] no papel sim, olha nossos córregos praticamente todos estão 

contaminados e não há preocupação nenhuma em resolver esses casos. (PPP-

IV
67

). 

 

Contaminación de nuestros arroyos es un problema serio, nosotros tenemos 

pequeños arroyos, verdad, se tiran basura, se tiran un poco de todo […]  

(PPJC-IV). 

 

O professor, identificado como Professor de Pedro Juan Caballero VII (PPJC-VII), 

foi mais direto dizendo que “[...] não tem rio que cruze as duas cidades, é bem “divididinho” 

mesmo, por isso que geralmente
68

 a gente trabalha só aqui do lado do Paraguai porque não 

tem... não afeta muito o pessoal de lá [...]”. 

É interessante analisar que, até mesmo para os professores, o interflúvio significou 

uma materialização da fronteira na natureza, mesmo que isso represente apenas um divisor de 

águas superficiais e nada mais, pois até as águas subterrâneas estão sendo compartilhadas, 

sem considerar o ar, a vegetação.  Cumpre ressaltar que nestas cidades o lençol freático está 

muito superficial, sendo muito alto o risco de contaminação. Entretanto, isso parece ser 

ignorado, pois ninguém o mencionou.    

Outro ponto, que também contribui para reforçar a existência de uma visão 

fragmentada da natureza na fronteira pelos professores, é o fato de que nenhum dos 

entrevistados desenvolveu ou, até mesmo, conhecia algum projeto desenvolvido por colegas 

referente à questão ambiental em parceria com escolas do país vizinho.  

 

Não aqui nunca houve essa iniciativa. (PPP-III). 

 

Ainda não. (PPP-V). 
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Não se existe desconheço, cada um trabalho do seu lado. Não há um 

intercambio de falar vieram alunos do Paraguai apresentar projetos do lado 

de cá ou professores. (PPP-VI). 

 

Ese relacionamiento entre instituciones es muy difícil. (PPJC-IV). 

 

No conozco, pero sería interesante que haya, que se trabaje junto. (PPJC-

VI). 

 

Apesar de tais projetos não serem trabalhados de maneira conjunta entre escolas 

brasileiras e paraguaias, estes são desenvolvidos internamente nas escolas. Os professores 

entrevistados em Ponta Porã mencionaram desenvolver projetos que abordam temas 

relacionados à dengue, coleta seletiva, plantio de mudas, cuidados com o meio ambiente, 

como pode ser comprovado através das falas: 

 

[...] no cotidiano, manter as salas limpas, não jogar papel no chão, se tiver 

alguma planta quebrada, tem que arrumar para que ela sobreviva. E isso vai 

desde o primeiro ano para que a criança cresça tendo conscientização sobre o 

meio ambiente. (PPP-V) 

 

Tem o projeto do professor de química que é de coleta seletiva, já faz dois 

ou três anos que ele coleta garrafas e latinhas, acaba vendendo e arrecadando 

dinheiro para a formatura do terceiro ano. Dengue acaba entrando como 

meio ambiente também. [...] o projeto da dengue é uma exigência da 

Secretaria Estadual de Educação [...] (PPP-VIII). 

 

Tem o projeto de reciclagem, coleta seletiva [...] o professor de química 

trabalha com os alunos principalmente do Ensino Médio [...] daí tem os 

professores das outras disciplinas, no meu caso de Biologia, Química, Física 

que apoiam esse projeto e dão algum ponto de bônus para os alunos que 

participam [...]. e também os alunos do terceiro ano, quase todos os anos, a 

gente tem o Itapema que é um clube aqui, e tem um professor que é diretor 

do clube, ele leva alguns alunos para fazer plantio de arvores lá. (PPP-VII).  

 

Em Pedro Juan Caballero os projetos citados não diferem muito daqueles 

desenvolvidos em Ponta Porã onde a abordagem feita se restringe em analisar a aparência do 

problema e não sua essência, sua origem. Os professores paraguaios entrevistados citaram 

trabalhar com temáticas direcionadas à reciclagem, separação dos resíduos, arborização, 

contaminação dos córregos. 

 

Siempre tenemos proyectos, selección y clasificación de basura siempre se 

enseña. (PPJC-III). 

 

[...] el profesor trabajaba con alumnos cuidando de una plaza, el alumno se 

va en esta plaza y mejoran la estética no es solo la parte de limpieza, sino 

llevar un árbol […]  (PPJC-V). 
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[...] acá en el colegio mismo tenemos una naciente de agua y siempre hay 

proyectos para cuidar, conservar esa naciente, hasta año pasado un profesor 

estuvo realizando la arborización de este sector, acá a nivel de institución 

[…]. (PPJC-VI). 

 

[…] semana que vem eu estou tendo dez grupos de alunos que vão estudar a 

contaminação de um córrego da cidade, nós vamos filmamos tudo, 

coletamos amostra de agua, trazemos para o laboratório para análise química 

e depois aqueles componentes nós trazemos na aula de química e estudamos 

as fórmulas.  (PPJC-VII) 

 

A escolha para abordar tais temáticas está relacionada com aquilo que os professores 

julgam como principais problemas ambientais em seus municípios e que não deixam de ser os 

mesmos apontados por seus dirigentes. No caso de Ponta Porã, dentre (8) professores 

entrevistados, (7) entendem que os transtornos provocados pelo lixo são os maiores 

problemas, pois o lixo pode entupir bueiros, causando enchentes; contribuir para a 

proliferação do mosquito da dengue (Aedes Aegypti); poluir córregos e nascentes; pode 

também ser queimado e, assim, poluir o ar; ou, então, mesmo quando devidamente recolhido, 

se no seu destino final ele não for tratado adequadamente poderá causar riscos ao meio 

ambiente. Cabe ressaltar que, além do lixo, os professores mencionaram problemas com 

queimadas, preservação de nascentes, poluição de córrego. Para um dos professores 

entrevistados, a questão principal é a falta de consciência da população. 

 

Lixo e queimadas são os principais. (PPP-IV). 

 

Problema de lixo, não tem aterro sanitário (PPP-I). 

 

Se comparado à cidade onde eu morava aqui tem muito mais lixo e quando 

chove também, no centro principalmente, alaga tudo, as ruas alagam, faltam 

bueiros e os que tem o lixo acumula e entope. (PPP-II
69

).  

 

Eu acredito que seja a preservação das nascentes, são inúmeras e todas tem 

problemas. O lixo que ainda não foi resolvido porque é colocado a céu 

aberto, por isso a epidemia de dengue que todos os anos a cidade sofre. E 

quando chove as enchentes. (PPP-III). 

 

A poluição do rio que passa no meio de um bairro, as pessoas moram muito 

próximas, não tem saneamento básico e a prefeitura já tentou tirar essas 

pessoas desse lugar e não consegue. (PPP-V). 

 

A falta de consciência ambiental, as pessoas não tem consciência de jogar 

lixo no lixo, [...] tem jogado muitos dejetos nos córregos da cidade, até 

frigoríficos já jogaram restos de animais [...]. (PPP-IV). 
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Em Pedro Juan Caballero, o lixo também foi o mais mencionado, sendo que entre os 

professores entrevistados apenas dois não o citaram. Os demais, mesmo não o destacando 

como central, ainda o enxergam como problema que merece atenção. Assim como em Ponta 

Porã, o lixo representa problema devido a fatores como: (1) quantidade, (2) a sua deposição 

final, tanto referente à forma como é depositado e à sua proximidade com a cidade, quanto ao 

risco de contaminação do meio ambiente; (3) a contaminação específica dos córregos; e, (4) a 

poluição do ar através de sua queima.  

 

La basura, mucha basura y la municipalidad que es encargada de recoger la 

basura en algunos casos no lo hace. Y tenemos un vertedero, lugar que se 

deposita la basura que está por malo ahora, está lleno y eso genera una 

polución del ambiente y está muy cerca de la ciudad, está 5 km de acá […]. 

(PPJC-II
70

). 

 

Mas es la contaminación de los arroyos, Pedro Juan tiene en un área un 

arroyo que cruza la ciudad y las casas se quedan (…) usan toda esa agua para 

jugar basura, todo tira en el arroyo. (PPJC-III). 

 

La desforestación y después la contaminación por basuras […] (PPJC-VI). 

 

Seria a contaminação principalmente a atmosférica, o pessoal queima muitas 

coisas, o lixo, tem também lugares baldios e o pessoal toca fogo, entoa 

começa um problema com queimada. (PPJC-VII).  

 

Para os dois professores que não fizeram menção ao lixo, um deles entende que o 

problema ambiental está centrado na falta de educação da população; e, o outro na 

contaminação do ar e aumento da temperatura em seu município.    

 

Problemas ambientales, es todo otra vez se centra y siempre decimos en 

educación, es la forma en que los ciudadanos se comportan en cuanto a los 

desechos, la conservación de los pequeños arrodeos que nosotros tenemos… 

(PPJC-IV). 

 

[...] en primero hay que hoy es muy fácil para tener una moto, un auto, 

entonces, el aire que respiramos yo siento muy diferente el aire que respiraba 

cuando era criatura […] pero, cuando te va al campo sentís la diferencia del 

aire y el calor a pesar de aquí el clima no ser tan caliente como en otros 

lugares aquí siempre caracterizó por una nación así de clima muy agradable 

no hace calor pero nosotros ya sentimos calor […]. (PPJC-V). 

 

Ao atribuírem os problemas ambientais à ausência de consciência e de educação da 

população, os professores de Ponta Porã e os de Pedro Juan Caballero estão reforçando o 
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discurso que busca igualar a responsabilidade dos danos ambientais a todos os sujeitos e 

classes sociais. A esse respeito, Barcellos (2008) esclarece: 

 

As estratégias discursivas adotadas sobre o problema colocam em pé de 

igualdade, seja na produção, seja na solução do problema. Desta forma, os 

diversos segmentos, inclusive os da esquerda, têm também assumido o 

discurso da universalização do problema: todos têm que fazer a sua parte. 

Isso se tornou tamanha verdade que o discurso do mutirão, da ação 

individual do sujeito para salvar o planeta, assumiu dimensões globais 

(BARCELLOS, 2008, p. 112, grifo do autor).  

 

Como afirma a autora, cabe a todos a responsabilidade tanto da produção quanto da 

solução do problema. Entretanto, está muito claro que tal discurso é ideológico porque da 

mesma forma que não há igualdade na distribuição das riquezas e dos lucros gerados pela 

exploração dos elementos da natureza, também não haveria de igualar os prejuízos e 

responsabilidades. No entanto, ironicamente, a partilha desses prejuízos ou dos “frutos 

podres”, como costuma dizer Rodrigues ([199-]), não é feita igualitariamente porque são 

direcionados em sua totalidade para aqueles que não participaram de usa produção.   

Cabe ressaltar que, mesmo sendo uma fronteira seca, onde as pessoas podem 

livremente ir e vir, decidindo onde fazer suas compras, estudar, receber atendimento médico, 

mesclar culturas, quando se trata de discutir a questão ambiental, notam-se dificuldades nos 

professores entrevistados. Portanto, mesmo compartilhando dos danos ambientais porque não 

há fronteiras na natureza, quando indagados sobre ter conhecimento de problemas ambientais 

na cidade vizinha, muitos professores dessas cidades responderam não conhecer, e outros 

opinaram sobre o que acreditam que poderia ser o problema. 

No caso dos professores de Ponta Porã, dentre (8) entrevistados, (2) não souberam 

responder; (1) pensa que pode ser o lixo; um outro entende que seus vizinhos são mais 

politizados quanto a essa questão; enquanto que os demais acreditam que tais problemas não 

são muito diferentes dos existentes em sua cidade
71

. Não obstante, para (2) desses, os 

problemas pedrojuaninos devem ser mais acentuados devido à situação econômica do país. 

 

Acho também o lixo, quase a mesma coisa. (PPP-VIII). 

 

Em questão do lixo eles são mais conscientes que a gente, são mais 

politizados nessa parte. (PPP-IV). 
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Eu não tenho muito conhecimento de como é o serviço público na cidade 

vizinha, mas eu acho que deve ser mais recorrente do que aqui devido às 

condições econômicas do país vizinho que são inferiores e isso vai levar a 

maiores problemas ambientais, resultante até da questão social do país. 

(PPP-III). 

 

Observa-se que, ao relacionarem problemas ambientais à situação econômica do 

país, os entrevistados estão reproduzindo o discurso dominante presente na ideologia do 

“desenvolvimento”, atualmente denominado de “desenvolvimento sustentável”. Como já 

mencionado, o modelo que se busca atingir é o apresentado pelos países ricos, considerados 

“países desenvolvidos” que, na realidade, são os maiores responsáveis pelos danos 

provocados à biosfera terrestre.  

Passaram-se vinte anos da realização da Rio-92 e está claro que os objetivos nela 

propostos para se atingir um “desenvolvimento sustentável” não foram alcançados. Mesmo 

assim, a ideia de que os países pobres precisam se desenvolver continua presente e fará parte 

dos temas abordados pelos Chefes de Estado e Governo nos dias 20 a 22 de junho de 2012 na 

Conferência das Nações Sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20).  

Cabe ressaltar que no documento base de negociação da Rio+20 – "Esboço Zero
72

" – 

é dada uma grande ênfase na questão da erradicação da pobreza e, para isso, é preciso que os 

países ricos “ajudem” os países pobres. Assim, dentre os motivos apresentados para justificar 

tal necessidade, o referido documento no item 75 esclarece que para promover o 

“desenvolvimento sustentável” precisa de investimento em infraestrutura porque “o bem-estar 

social e o crescimento são também erigidos sobre uma infraestrutura robusta e de alta 

qualidade que crie empregos e riqueza, acrescenta valor em longo prazo e possibilita uma 

inclusão ampla” (ONU, 2012, p.13). 

Diante disso, concorda-se com Porto-Gonçalves (2002) quando diz que a questão da 

erradicação da pobreza é algo legítimo, impossível de ser negado. Entretanto, no contexto em 

que é apresentado, cabe discussão porque é possível entender implicitamente que os pobres e 

os países pobres (países em desenvolvimento) são os responsáveis pelos “problemas 

ambientais”, pois fica claro que são apenas esses que merecem ajuda para atingir o 

“desenvolvimento sustentável”: 
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[...] uma ideia a princípio moralmente legítima acaba por deslocar o caráter 

do debate ambiental ao deixar implícita que são os pobres e os “países em 

desenvolvimento” os responsáveis pela crise ambiental contemporânea, 

como se o modelo de desenvolvimento impulsionado pelos países chamados 

de desenvolvidos não precisassem de ajuda para mudarem suas práticas que 

são mais impactantes e insustentáveis do que as dos países que aparecem no 

documento como sendo países que precisam de ajuda. Basta observar a 

“pegada ecológica” de cada grupo de países e pelo consumo médio de 

recursos dos seus habitantes respectivos [...] (PORTO-GONÇALVES, 2012, 

não paginado). 

 

Além da ajuda financeira fornecida para os países pobres, poderia se dizer que há 

também auxílio na administração dos recursos naturais, como afirma Barcellos (2008). 

Entretanto, questiona a autora, como é possível os países ricos, ou se preferir, países do Norte, 

terem competência para guardar as riquezas do planeta sendo esses os maiores responsáveis 

pelos danos ambientais?  

Mesmo esses países sendo os grandes “vilões”, através de um discurso sedutor e 

inteligente, eles conseguem inverter a realidade e se apropriar dos elementos da natureza, 

compreendendo, inclusive, a espécie humana com sua força de trabalho.  

Quanto às respostas dos professores pedrojuaninos, não foi estabelecida relação entre 

a situação econômica do país e os “problemas ambientais”. Levantou-se, em alguns 

momentos, no decorrer das entrevistas, que faltava no Paraguai aplicabilidade das leis e, 

também, consciência ambiental. Quando solicitados que apontassem “problemas ambientais” 

de Ponta Porã, (5) não souberam responder. Os demais listaram problemas diversos como: o 

lixo depositado em terrenos baldios, erosão e aumento da temperatura.  

 

[...] fin de semana, por la noche juegan basura, en lugares abiertos y se nota 

dónde viene por el contenido, es de alguna fábrica, basura doméstica mismo, 

tiran en cualquier parte [...] porque no hay control. (PPJC-I
73

). 

 

No tanto, yo siempre noto que existe, que hay erosión de la tierra, acá no se 

mira tanto, parece que la tierra es más compacta. (PPJC-II). 

 

En Ponta Porã yo creo que será el mismo calor que aumentó […]. (PPJC-V).  

 

É importante destacar que conhecer o entendimento desses professores contribuiu 

para concluir que os problemas ambientais apontados e trabalhados por eles são pontuais. 

Nesse sentido, a abordagem feita em sala de aula se restringe às possíveis formas de 

solucioná-los e não na discussão de sua verdadeira causa. Assim, devido à oportunidade de 
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trabalharem formando opiniões, os professores tem contribuído, significativamente, para a 

manutenção do status quo porque estão reproduzindo o discurso ideológico
74

, o discurso da 

classe dominante.  

Pode se fazer tal afirmação ao reunir os entendimentos que igualam a 

responsabilidade ambiental diante de um cenário que não é igualitário; ao relacionar os danos 

ambientais à situação econômica; e, por fim, por não discernir que os problemas mencionados 

são, na realidade, problemas sociais.  

Denominá-los de problemas sociais é mais coerente porque são problemas que 

atingem o ser humano e não aos demais elementos da natureza. Entretanto, são qualificados 

como ambientais para conquistar a todos os cidadãos, mobilizando-os para cuidar do planeta. 

Afinal, esse é o único que se tem. Portanto, existe um interesse oculto no discurso, pois se 

mudasse o adjetivo que acompanha o substantivo “problema” de “ambiental” para “social”, 

poderia haver um impacto diferente na sociedade e, logo, despertar revolta e indignação 

daqueles que diretamente sofrem com esses problemas.  

É preciso que fique claro que mudar o adjetivo do substantivo “problema” não é 

negar que a relação, que a sociedade moderna mantem com os elementos da natureza, tem 

gerado danos, mas é afirmar que esses danos são apena considerados problemas, porque 

provocam risco para a espécie humana. Diante disso, faz-se necessário retomar a discussão do 

uso da terminologia “natureza” substituída por “meio ambiente”, porque nessa nova 

concepção está embutido que tudo pode ser resolvido por técnicas desenvolvidas pelo homem, 

ser superior que domina o “meio” que o cerca. Sendo assim, caso o ser humano encontre 

formas/técnicas para resolver o problema do risco, consequentemente, os “problemas 

ambientais” deixarão de existir. 

Tudo isso contribui para aumentar a crença de que a técnica somada à ciência é capaz 

de solucionar todos os problemas, inclusive aqueles gerados por elas mesmas, como salienta 

Rodrigues ([199-]): 

 

 Ciência e técnica são, também, considerados como importantes elementos 

de descoberta de novas alternativas de recursos naturais. Ciência e técnica 

como possibilidade de “descobertas” de formas e processos construtivos, de 

processos de contenção de enchentes, de novas fontes de recursos, de 

energia, enfim, de superação da natureza pela tecnologia, são confundidas 

com um ilimitado poder de criação da vida. Ao mesmo tempo, a própria 

tecnologia impõe novos limites e assim trata-se, hoje, da superação de 

problemas criados pela própria tecnologia. Ou seja, gastam-se “fortunas” 
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para tratar das doenças causadas pela poluição, pelos pesticidas, para 

despoluir a água contaminada, etc. decorrentes da intensificação do uso do 

espaço e da natureza (RODRIGUES, [199-], p.15). 

 

Nas cidades em estudo, fica evidente a presença da técnica nos discursos e nas 

legislações como, por exemplo, a Lei Complementar n° 71, de 17 de dezembro de 2010, Livro 

IV, “Uso e Ocupação do Solo”, art. 149, que determina as medidas mitigadoras exigidas para 

o licenciamento das atividades, que – classificadas como incômodas – deverão contemplar 

minimamente: 

 

I - a instalação de sistemas ou edificações que reduzam o impacto 

provocado pela emissão de poluentes na atmosfera; 

II - afastamentos das fontes e alturas de descargas dos agentes poluidores, 

que permitam uma boa dispersão; e, 

III - uso de filtros ou outros dispositivos que permitam baixar as 

concentrações ambientais a padrões de qualidade, abaixo dos 

estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes. (Lei Complementar n
o 

71, de 17 de Dezembro de 2010, Livro IV, art. 149). 

 

No caso de Pedro Juan Caballero, cita-se o seu “Plan de Ordenamiento Territorial y 

Ambiental”, que no seu item I, referente aos córregos Marco Chorro e Leite’i, aponta a 

disposição incorreta dos dejetos sólidos e líquidos nesses córregos como sendo um dos 

principais impactos negativos causados pelas famílias que vivem em suas margens, e propõe o 

seguinte como sugestão para mitigar o problema: 

 

 A corto plazo la creación de Ordenanza Municipal que prohíba 

taxativamente la construcción de viviendas en áreas de protección en ambas 

márgenes de arroyo (30 metros como mínimo). Debido a baja capacidad de 

infiltración de los suelos rivereños se plantea la construcción de sistema de 

almacenamiento provisorio distribuidos estratégicamente (PARAGUAI, 

2010, não paginado). 

 

Pode-se concluir que a técnica está muito presente na sociedade e que, no caso de 

Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, o seu uso não tem se restringido apenas ao campo 

educacional, mas está presente também no campo das leis e nos discursos dos dirigentes. 

Porém, nesses discursos, mesmo sendo técnicos, o ambiente tem sido considerado uno, 

havendo o reconhecimento da necessidade de ações em conjunto, como será abordado no 

próximo capítulo.  

Entretanto, para aqueles que nesse capítulo foram o foco das discussões, que são os 

formadores de opiniões e que trabalham com questões relacionadas com os elementos da 
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natureza, a abordagem não se deu pelo mesmo viés, permitindo entender que os professores 

tem ocultado no ensino e nas aulas a existência de um ambiente único, prevalecendo a 

demarcação política estabelecida. Portanto, ao ocultar a unidade estão contribuindo para 

fortalecer a diferença e, muitas vezes, a alteridade que compreende o verdadeiro significado 

de fronteira. 
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III - AS POLÍTICAS PÚBLICAS E O AMBIENTE NA FRONTEIRA: DIÁLOGOS 

POSSÍVEIS? 

 

 

A proposta do trabalho como um todo é analisar a construção da concepção de 

natureza nas cidades fronteiriças de Ponta Porã/BR e Pedro Juan Caballero/PY. Assim, a fim 

de contemplar o que se propõe, neste capítulo será feita uma análise sobre as relações 

estabelecidas pelos dirigentes dessas cidades referentes às questões urbano-ambientais, bem 

como das ações voltadas para essa temática; analisá-las possibilita compreender a forma que 

seus dirigentes pensam a natureza. Os dirigentes, graças à capacidade de decisão que 

possuem, tem papel facilitador na propagação das ideias sobre natureza e definem as ações a 

serem efetivadas relativas aos chamados problemas ambientais. Logo, é importante mapear os 

pontos por eles valorizados e compreender o papel que estas ações têm na produção do espaço 

urbano na fronteira. 

 

 

3.1 - As relações governamentais referentes ao meio ambiente estabelecidas nas 

cidades fronteiriças 

 

 

As cidades fronteiriças de Ponta Porã/BR e Pedro Juan Caballero/PY são uma 

conurbação internacional. Isto as torna especiais, necessitando um tratamento específico por 

parte de seus dirigentes, seja ele no âmbito da criação de legislação, sua aplicabilidade e, 

principalmente, na forma de se relacionarem, pois não poderá ser ignorada a existência da 

cidade vizinha.  

Essas cidades, apesar da proximidade na localização, a ponto de parecerem fundidas 

em uma só, apresentam características específicas. Elas são pertencentes a países distintos, 

possuindo, cada qual, suas leis, costumes, idioma, cultura, situação política, social e 

econômica.  

No entanto, devido ao fácil acesso, permitindo o livre trânsito de pessoas, 

mercadorias e serviços, acaba trazendo não somente benefícios, mas, também, muitos 

problemas que não são possíveis de serem resolvidos em apenas um lado da fronteira. 

Segundo o entrevistado, dirigente de Ponta Porã I (DPP-I), são essas peculiaridades que 

forçam uma aproximação entre seus governantes.  
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Sendo assim, em sua opinião, a criação do PARLIM – Parlamento Internacional 

Municipal – surge como uma alternativa encontrada para possibilitar discussões e 

deliberações de “assuntos de interesse comum, e propor soluções gerais e abrangentes e não 

apenas exportar o problema ao município vizinho
75

.” 

O PARLIM foi idealizado por um brasileiro, Marcelino Nunes de Oliveira e se 

materializou no Brasil através da Resolução n. 007/99, do dia 19 de agosto de 1999, na cidade 

de Ponta Porã. Na cidade de Pedro Juan Caballero, por sua vez, isto ocorreu através da 

Resolução n.º 37/99, do dia 12 de agosto de 1999
76

 e foi denominado de Parlamento 

Municipal Internacional. Cabe ressaltar, que trata-se de um “organismo”, que mesmo sendo 

criado com o mesmo objetivo, cuja formalização
77

 se deu através de resoluções diferentes, 

com nomes diferentes, respeitando, assim, a autonomia de cada governo.  

Quanto ao seu funcionamento, o entrevistado esclarece que é um fórum permanente 

de debate sobre assuntos relacionados à fronteira e, como foi criado pelas Câmaras de 

Vereadores das duas cidades, essas se reúnem de acordo com as necessidades, discutem os 

problemas e voltam para seus municípios para elaborarem leis que, mesmo respeitando a 

legislação federal de seus países, sejam o mais parecido possível uma com outra. O 

entrevistado também afirmou que a cooperação de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero nesse 

fórum tem sido muito grande. Em razão desse trabalho estar voltado para a questão ambiental, 

foi indagado ao dirigente de Ponta Porã I à participação do PARLIM no que se refere às leis 

ambientais. 

 

Nesse caso é mais difícil porque as leis ambientais normalmente são leis 

federais, tanto no Brasil, quanto no Paraguai, pouco se pode mudar a nível 

municipal, nós seguimos uma normativa da lei maior. Mas existe um 

trabalho, também, por exemplo, através da União Europeia, a recuperação da 

cabeceira do rio Apa, esse é um trabalho feito em conjunto com os dois 

países, especificamente pelas duas cidades Ponta Porã e Pedro Juan 

Caballero, e um outro que construiu um centro de reciclagem do lixo [...]. 

Então os obstáculos existentes normalmente são superados, principalmente 

por decisões municipais quando não há normativa, procura-se fazer uma 

normativa local para facilitar e adequar a pareceria entre as duas cidades 

(DPP-I, 2010).  

 

Apesar da forte argumentação em defesa do PARLIM por parte do entrevistado, seus 

companheiros de serviço não comungam do mesmo entusiasmo. Para o entrevistado 
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 Oliveira (2005) chama atenção para o fato de que, mesmo a ideia tendo nascida em Ponta Porã, o projeto foi 

aprovado pela Câmara Municipal dias após a aprovação em Pedro Juan Caballero. 
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designado como dirigente de Ponta Porã II (DPP-II), a questão é que o PARLIM não resolve 

efetivamente o problema da legislação, o que às vezes atrapalha no desenvolvimento de 

projetos, “ainda que tem o PARLIM, mas, na verdade cada casa aprova suas leis 

independentes, o que tenta fazer é o mais próxima possível, mas tem que respeitar as 

particularidades legais de cada país” (DPP-II, 2010). 

Entretanto, o dirigente de Ponta Porã III (DPP-III) esclarece que na prática não tem 

funcionado, não tem objetividade e falta comprometimento. Em sua opinião, a ideia é boa e, 

que através dela, muita coisa poderia ser resolvida, porém na realidade acabou se tornando 

uma forma de “empurrar” o problema, ou seja, “quer empurrar um problema, crie um 

conselho” (DPP-II, 2012).  

Reforçando o entendimento da falta de participação do PARLIM frente à solução de 

problemas de relacionamento dos dirigentes dessas cidades, destaca-se o relato do DPP-II. 

Este afirma que, apesar de haver necessidade de um relacionamento mais próximo por parte 

dos dirigentes, essas cidades conviveram praticamente cem anos sem projetos comuns, sem 

governos municipais conversarem sobre problemas específicos. As parcerias realizadas ao 

longo desses anos se resumiam apenas em ações de combate ao fogo que se alastrava e às 

epidemias de Febre Aftosa ou Dengue. Tratavam-se, então, de projetos pontuais que não 

tinham continuidade. Nesse sentido, questiona-se a contribuição do PARLIM, pois mesmo 

criado desde 1999, as parcerias de fato entre essas duas cidades passaram a existir apenas em 

2007, esclarece o entrevistado, graças à proposta de uma ONG espanhola “PAZ y 

Desarrollo”. 

Na opinião do entrevistado, identificado como dirigente de Pedro Juan Caballero IV 

(DPJC-IV), essas cidades vivem o MERCOSUL faz muito tempo e o PARLIM tem 

significado uma vantagem para elas. Entretanto, para o dirigente de Pedro Juan Caballero V 

(DPJC-V), o PARLIM atualmente existe apenas no papel. Desde a sua criação, não houve um 

seguimento contínuo e isso o deixa descontente. Em suas palavras, “no hubo así un 

seguimiento fluido. Se inicia e no se continua e isso eu não gosto
78

. Queremos recomenzar 

otra vez, pero con mucha seriedad, con mucha responsabilidad para que se obtenga existo”.  

Para o entrevistado, é importante que Ponta Porã e Pedro Juan Caballero trabalhem 

juntas e encontrem soluções para seus problemas, uma vez que esses são os mesmos. Porém, 

não basta apenas idealizar, o principal é executar e isso tem deixado a desejar. O entrevistado 
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disse que fala-se em irmandade e nos documentos as duas cidades são tratadas como irmãs, 

mas, na prática, tem acontecido diferente e isso tem que ser resolvido para que as cidades 

vivam em paz e se sintam livre de qualquer tipo de ressentimento.  

 

Eu considero que quando a gente se reúne se plasma un documento devemos 

levar a la práctica porque eu fico muito chateada quando nos reunimos e só 

fica no papel. No soy partidária del eso. Quero que las cosas se idealize e se 

cumpla porque hablamos de hermandad, nos tratamos como Hermanos, pero 

sin embargo, en la práctica es totalmente distinto y eso debemos de subsanar 

para que la ciudad viva en paz, para que los representantes de ambas 

ciudades y mismo a população nos sintamos libres de todo tipo de 

resentimiento (DPJC-V, 2012). 

 

Portanto, nota-se que o PARLIM serviria como um bom instrumento para fortalecer 

os laços entre esses municípios, mas o fato de ser administrado pela Câmara Municipal faz 

com que sua atuação seja sazonal, de acordo com o interesse dos vereadores de cada período. 

Atualmente, o Parlamento está esquecido porque o seu idealizador não foi reeleito e os 

vereadores atuantes não dão a devida importância. 

Entretanto, mesmo havendo problema com o PARLIM, a relação entre as duas 

cidades nunca foi tão forte quanto no momento. O DPP-II mencionou que a presença da ONG 

espanhola Paz y Desarrollo tem contribuído na aproximação dos dirigentes de Ponta Porã e 

Pedro Juan Caballero, o que por muito tempo não existiu. Hoje essas cidades mantem relações 

de bastante proximidade, sendo a prova disso o desenvolvimento em conjunto de três grandes 

projetos, sendo dois deles na área urbana, os projetos são: GIAPA – Gestão Integrada da 

Bacia do Rio Apa; Resíduos Sólidos; e, a Revitalização da Linha de Fronteira.  

De acordo com o DPP-III, o projeto GIAPA é considerado “a menina dos olhos”, e é 

o único que não corresponde à área urbana. Nesse projeto, a parceria não corresponde à 

prefeitura de Pedro Juan Caballero, mas à Governación do Departamento de Amambay, à 

prefeitura de Ponta Porã e à ONG Paz y Desarrollo, financiado pela União Europeia. O 

recurso financeiro adquirido é de dois milhões e meio de euros e visa desapropriar todas as 

nascentes do rio Apa, construir quatro grandes hortos para produção de mudas e recuperação 

da mata ciliar.  

Os outros dois projetos mantem as mesmas parcerias, com exceção da participação 

da Governación, que cede espaço para a Municipalidad (prefeitura de Pedro Juan Caballero). 

O projeto de Resíduos Sólidos constitui, de fato, um projeto referente à temática ambiental 

urbana, com recurso “na ordem de um milhão e oitocentos mil euros o que possibilitou a 

compra de caminhões coletores para o Brasil e para o Paraguai, a construção de um pátio onde 
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todo material possível de reciclagem será guardado
79

”. O entrevistado denominado de 

Dirigente de Pedro Juan Caballero VI (DPJC-VI) complementou a informação especificando 

que “para Pedro Juan trajeron un Compactador y un Volquete y para Ponta Porã un 

Compactador, la necesidad de camiones en el lado paraguayo es mayor porque la flota de 

que teníamos era obsoleta”. 

O projeto de Resíduos Sólidos, de acordo com o texto do projeto disponibilizado 

pela prefeitura de Pedro Juan Caballero, tem como objeto geral:  

 

Mejorada las condiciones de vida en un ambiente sostenible, limpio y saludable de 

los habitantes del Municipio de Pedro Juan Caballero Dpto. del Amambay, 

República del Paraguay y de Ponta Porã,  ciudad del estado de Mato Grosso do Sul, 

República Federativa del Brasil (PARAGUAI, 2009, não paginado). 

 

Como consta no projeto, ele se justifica em razão de seus governantes terem tais 

ações como prioridade, uma vez, que está evidenciado, que o lixo tem trazido transtornos e 

sofrimento para ambas as cidades e que sua produção tem aumentado. 

A explicação para tal aumento está relacionada com o número crescente de 

habitantes
80

 nessas cidades nos últimos cinco anos, que atinge uma porcentagem próxima a 

1.5% anual, e o aumento no fluxo comercial entre ambos países devido à melhora econômica 

brasileira. Assim, dispondo de um maior poder aquisitivo, o Brasil passa a consumir mais e os 

produtos, disponíveis no Paraguai, tornam-se um atrativo em razão de possuírem preços mais 

acessíveis devido à política exportadora adotada pelo Paraguai.  

Dessa forma, a proposta especificamente objetiva fortalecer “la gestión municipal y 

comunitaria en el servicio de  recolección y disposición de residuos sólidos […]”. De acordo 

com o entrevistado identificado como dirigente de Ponta Porã VII (DPP-VII), o projeto possui 

dois pontos centrais: o primeiro consiste em trabalhar com a capacitação de lideranças e 

escolas a respeito da coleta seletiva, e o segundo com a legislação a fim de fazer leis parecidas 

que atendam as necessidades exigidas no projeto. Sobre a questão, DPJC-VI esclarece:  

 

Organizar la parte legislativa, la parte  legal, que se quiere unificar entre 

Ponta Porã y Pedro Juan todo lo relacionado al medio ambiente, porque 

Pedro Juan tiene ordenanzas; a las leyes municipales llamamos de 

ordenanza, entonces hay cuatro ordenanzas que manejan todo sobre el medio 
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 O município de Ponta Porã no censo de 2000 possuía um total 60.916 habitantes, sendo 56.515 habitantes 

residentes na sede. Enquanto que no Censo 2010, resultados preliminares, o município aparece com um total de 

77.872 habitantes. Quanto ao munícipio paraguaio, não foi possível levantar tal informação.  
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ambiente. Ponta Porã también tiene su ley, solo que ellos prevén sobre los 

vendedores ambulantes y neumáticos usados y nosotros no tenemos, 

entonces queremos copiar esas ordenanzas de ellos y que también se adapten 

a nuestras leyes y podamos realizar el trabajo en conjunto. […] El resultado 

del proyecto uno es ese el otro pasó fue la capacitación en los barrios, 

talleres de concientización por escuelas, universidades y personales 

municipales porque primero se empieza por casa se tiene que orientar a todas 

las personas, trabajadores de la municipalidad en Ponta Porã se hizo la 

misma cosa (DPJC-VI, 2010). 

 

É interessante destacar a importância do projeto com relação a proporcionar soluções 

para o problema da legislação. Além de ser diferente entre os dois municípios, Pedro Juan 

Caballero ainda apresenta uma legislação ambiental bastante deficitária dificultando sanar 

problemas, como por exemplo, o referente ao descarte de pneus.  

O DPJC-VI esclareceu que, antes de iniciar o projeto, teve-se o cuidado, em Pedro 

Juan, de fazer uma pesquisa para saber o conhecimento da população com relação a 

reciclagem e cuidados com o meio ambiente. Com o resultado, constatou-se que apenas 20% 

dos entrevistados tinham algum conhecimento sobre o tema adquirido através da televisão e, 

por isso, já faziam a separação dos resíduos, mesmo não tendo um local, na própria cidade, 

para recebê-los. Deste modo, o material separado era recolhido por pessoas da cidade que 

levavam o produto até Ponta Porã e o vendiam.   

Quando questionado sobre a importância do projeto, durante uma entrevista realizada 

em dezembro/2010, o DPJC-VI afirmou que o projeto já apresentava resultados positivos 

porque, através das capacitações, 60 % da população já separam seus resíduos e entregam aos 

agentes ambientais. Porém, ressaltou que o recolhimento feito somente através dos agentes 

ambientais não era suficiente, necessitava de caminhões próprios para coleta seletiva porque 

as pessoas separavam seus resíduos. Contudo, quando se atrasava o recolhimento, elas já os 

misturavam novamente. 

Com o início do projeto, o município de Pedro Juan Caballero optou por fazer o 

recolhimento dos materiais a serem reciclados através de carrinheiros, denominados de 

Agentes Ambientais. A prefeitura firmou contrato a princípio com um grupo de 30 pessoas, 

que receberam um carrinho padronizado, usam credenciais e uniformes para facilitar a 

identificação, como é possível comprovar na foto abaixo: 
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Foto 5 - Entrega do carrinho aos Agentes Ambientais do município de Pedro Juan Caballero 

Autoria: Municipalidad de Pedro Juan Caballero/PY - Sala de Projetos, 2010. 

   

Quanto à escolha dos Agentes Ambientais, de acordo com o entrevistado, designado 

de dirigente de Pedro Juan Caballero VIII (DPJC-VIII), optaram pelas pessoas que 

trabalhavam no lixão do município, em uma tentativa de dar-lhes uma oportunidade de 

emprego e até mesmo de serem reconhecidas como cidadãs pedrojuaninas, uma vez que eram 

totalmente excluídas a ponto de nem possuírem documentação. 

 

[...] Tem um projeto, que as pessoas que estão trabalhando no lixão nós 

estamos tirando [...]. A gente colocou um galpão, comprou uma prensa e eles 

ao invés de vasculhar o lixão, a gente esta dando o carrinho pra eles saírem 

pela cidade pra reciclar, pra gente tirar essas pessoas que moram lá, vivem 

lá, e nasceram lá. Mas é um problema cultural porque não pode falar de tirar 

elas, nem todas também já saíram porque tem outras pessoas que 

politicamente falam que a gente está contra os pobres, mas aos poucos eles 

vão saindo e eles vão comercializando os produtos deles, porque 

antigamente separavam no lixão e o atravessador pegava deles, passava na 

prensa e ele que vendia [...]. Agora a gente colocou uma prensa grande, eles 

não estão no lixão, estão nas ruas ganhando o dinheiro deles, nós temos um 

jeito de identificar eles, nós demos nomes e sobrenome a eles, porque eles 

eram anônimos não tinham documentação, agora tem tudo direitinho. Foi 

devagar esse trabalho, mas a gente está conseguindo, está tendo resultados 

(DPJC-VIII, 2010).  

 

Enquanto o lado paraguaio usa dessa metodologia para a escolha dos Agentes 

Ambientais e para fazer o recolhimento dos resíduos sólidos, o lado brasileiro optou por 

realizar a coleta apenas com caminhões próprios para a coleta seletiva e trabalhar com os 

parentes de funcionários da prefeitura responsáveis pela limpeza da cidade. Para o DPP-III, a 
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escolha se deu em razão de que, na avaliação de Ponta Porã, as pessoas, que já trabalham 

recolhendo materiais recicláveis nas ruas e até mesmo no aterro, são na verdade um problema 

social (famílias desestruturadas, alcoólatras, drogados), e para poder inseri-las no projeto a 

prefeitura teria despesas, além de ser mais difícil torná-las empreendedoras.  

 

O Paraguai resolveu pegar os familiares, as pessoas que estão lá no seu 

aterro, no deposito do lixo, são 90 famílias, os familiares desses colocariam 

nessa associação. Nós resolvemos fazer diferente porque o cara que trabalha 

na rua catando ele é um problema social, um desequilíbrio social, esse cara é 

bêbado a maioria, drogados a maioria, não tem um equilíbrio familiar e esse 

cara vende todo dia pra sua subsistência do dia, pra comprar um pão, comida 

ou pra comprar a pinga, a droga (DPP-III, 2010).   

 

De acordo com o entrevistado, para a prefeitura seria inviável trabalhar com essas 

pessoas porque, primeiramente, necessitariam reintegrá-las socialmente, em razão dos vícios e 

dos problemas familiares que possuem. Segundo, a falta de recursos próprios as impediria de 

conseguir estocar os materiais durante todo o mês, pois necessitam vender no mesmo dia 

aquilo que conseguiram juntar para comprar o alimento, ou até mesmo, para sustentar seus 

vícios. Portanto, a prefeitura teria que disponibilizar um capital para que essas pessoas se 

mantivessem sem precisar dispor diariamente dos materiais recolhidos, conseguindo 

armazenar durante o mês.  

 

Então se você colocar esse cara lá dentro do projeto pra ele receber o 

material, primeiramente, você vai ter que socializá-lo. Segundo, você teria 

que colocar um capital na mão dele, que é pra ele viver, juntar, separar, 

prensar pra depois vender. É difícil você fazer esse cara virar empreendedor 

do dia pra noite. Então o que nós decidimos fazer, como nós temos uma 

coleta no município de Ponta Porã que ela vai do razoável ao bom, e o 

destino vai do razoável ao péssimo. E nossa coleta é melhor, nós decidimos 

chamar os funcionários, os familiares dos funcionários da coleta e falar 

“indica um parente seu, uma filha, um genro, um cunhado”, aí ele tem um 

representante dentro do projeto de reciclagem (DPP-III, 2010). 

 

As pessoas excluídas nesse modo de produção vigente vão morar nos locais mais 

desvalorizados e sobreviver desenvolvendo as atividades rejeitadas/menosprezadas, aquelas 

que não constituem status na sociedade, como, por exemplo, a de lidar com o “lixo”. Nesse 

sentindo, verifica-se que a postura dos dirigentes da cidade de Ponta Porã contribui para que 

não se esqueça da dinâmica pertencente a esse sistema que, de tão excludente que é, chega a 

impedi-las de trabalhar com “lixo”/resíduo porque não atendem a um perfil de 

empreendedoras. Afinal, para a cidade, a preservação é importante desde que o 
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“desenvolvimento” caminhe junto.   

A alternativa encontrada, portanto, era verificar junto aos funcionários da prefeitura 

que trabalham na limpeza se tinham interesse em indicar algum parente para trabalhar no 

centro de reciclagem, pois assim poderiam ter um representante no projeto. No entendimento 

do entrevistado, a vantagem é que o funcionário, além de já ter um salário, com o projeto 

poderá auferir uma renda maior, pois ele mesmo, encontrando o material dispostos em 

embalagens separadas (material reciclável e os demais resíduos domiciliares), poderá colocar 

no coletor ou direcioná-los para reciclagem.  

 

Por que? Porque ele já tem um recurso, um rendimento ele já faz a 

separação automaticamente, eu deixo um saquinho de lixo na minha casa 

um para o lixo domiciliar molhado, um para o seco e aí o seco ele já separa, 

ele não coloca no coletor, ele faz mais um salário com isso. Então são eles 

que vão assumir isso através da associação e nós vamos fazer essa coleta 

seletiva (DPP-III, 2010). 

 

Quanto à existência da associação mencionada acima, DPP-II esclarece que foram 

criadas associações nas duas cidades para trabalhar com a reciclagem e que provavelmente 

elas devem evoluir para cooperativas. Na avaliação DPP-III, os funcionários associados
81

 

estão entusiasmados com o retorno financeiro que os materiais recicláveis tem oferecido. 

Neste sentido, fica evidente que, para a sociedade atual e, nesse caso em especial, para os 

membros das referidas associações, “o lixo tornou-se uma ‘mercadoria’. Era ‘resto’ de um 

valor de uso e adquiriu um ‘novo’ valor de troca” (RODRIGUES, [199-], p. 122).  

Dessa forma, verifica-se que o lixo adquiriu propriedade de mercadoria, portanto, 

para aqueles que trabalham neste ramo quanto mais coletarem, mais lucrarão, assim afirma 

Rodrigues ([199-], p. 123): “quanto mais lixo melhor”. 

Como parte do projeto, um centro de reciclagem foi construído em cada cidade, 

onde a prefeitura fica responsável pelas despesas de luz e água, enquanto que a administração 

fica a cargo dos associados. No centro de reciclagem é feito a separação e a prensagem dos 

materiais, pois é uma forma simples de agregar valor ao produto, explica DPP-III. 

 

Vão separar e eles vão vender. Prensa e vende, porque separando por cor, 

por tipo consegue vender melhor. Pra se ter uma ideia, qualquer empresa 
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 A entrevista foi realizada em dezembro/2010, portanto, até o momento o centro de reciclagem de Ponta Porã 

ainda não estava em funcionamento. As prensas chegariam apenas em janeiro. No entanto, a prefeitura já vinha 

fazendo um trabalho junto com os seus funcionários da limpeza de fazer acordos com os organizadores de 

eventos para que todos os resíduos produzidos fossem destinados à associação.  
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que trabalha com esse material paga, vou te dar o exemplo do PET, se você 

levar o PET no saquinho solto como é na sua casa, eles vão pagar  R$ 0,60, 

R$ 0,70 centavos. Se você separar por cor (verde, azul ou o cristal) e 

prensar eles vão te pagar R$ 1,10, então você quase dobra o valor só de 

separar e prensar. Então você imagina Ponta Porã deve ter no PET uma 

ordem de 60 mil kg só isso vai dar uma receita de uns R$ 30 mil reais. [...] 

(DPP-III, 2010). 

 

O entrevistado, ainda completou que, além do ganho financeiro para essas famílias 

envolvidas, o município e o meio ambiente também lucram porque cada material que passa 

pelo centro de reciclagem é um a menos que deixa de ir para o aterro de cobertura da cidade, 

aumentando assim sua sobrevida. A cidade paraguaia teve a construção do prédio concluída e 

o recebimento das prensas e os demais materiais antes da cidade brasileira. Na figura 5, a 

sequência de fotos é referente ao centro de reciclagem construído em Pedro Juan Caballero. 

 

 

 
Figura 5 - Centro de Reciclagem da cidade de Pedro Juan Caballero 

Autoria: COSTA, Cecilia. 2012. 
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Foto 6 - Centro de Reciclagem da cidade de Pedro Juan Caballero 

Autoria: Municipalidad de Pedro Juan Caballero/PY - Sala de Projetos, 2010. 

 

A foto 6 mostra o prédio do centro de reciclagem paraguaio já com as prensas 

instaladas. Enquanto que a figura 6, na parte superior, da direita para a esquerda, tem-se a foto 

da prensa para papel e balança; na parte inferior, a prensa para latas e para plásticos. 

 

 

 
Figura 6 - Fotos das prensas e balança do centro de reciclagem de Pedro Juan Caballero/PY 

Autoria: COSTA, Cecilia. 2012. 

 

Cabe ressaltar que as informações apresentadas foram levantadas através de 

entrevistas realizadas em dezembro/2010, período em que o projeto estava em 

desenvolvimento nessas cidades. Por essa razão, foi realizada uma nova ida a campo, no dia 
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28 de fevereiro de 2012, para verificar os resultados apresentados, bem como, para ter 

conhecimento dos avanços obtidos pelas ações geradas no projeto.  

Como informou o DPP-II, o projeto foi encerrado oficialmente em março de 2011. 

Neste momento foi elaborado documento final pela UE – União Europeia – e, também, pelas 

cidades envolvidas. Mas, o término do projeto representa, apenas, o fim do acompanhamento 

pela EU e não o fim das ações iniciadas com ele, pois o projeto permitiu criar associações, em 

ambas as cidades, para trabalharem com os resíduos sólidos nos centros de reciclagens. 

Esses centros de reciclagens estão em funcionamento, apesar das dificuldades 

encontradas. No caso do centro paraguaio, como informou o entrevistado, houve momentos 

em que esse quase foi desativado. Segundo o Dirigente de Pedro Juan Caballero IX (DPJC-

IX), os motivos são referentes à concorrência com as empresas privadas. 

Como foi descrito acima, planejou-se trabalhar com a coleta através dos carrinheiros 

que ficariam responsáveis por recolher os materiais pela cidade e entregá-los no centro de 

reciclagem do projeto. Se na realidade isso estivesse acontecendo, o centro de reciclagem teria 

todas as condições para se fortalecer porque apenas os resíduos comerciais já representam um 

grande volume. 

No entanto, o trabalho feito pelos carrinheiros passou a facilitar a aquisição dos 

resíduos, pois a partir daquele momento haveriam pessoas responsáveis por recolher esse tipo 

de material. Anteriormente a grande parte iria direto para o “lixão”, já que não existiam 

pessoas que faziam esse serviço. Assim, o aumento do volume de resíduos recolhidos 

despertou o interesse das empresas do ramo que passaram a montar vários pontos de coleta 

pela cidade e, também, confeccionar carrinhos e entregá-los para aos pedrojuaninos, 

ampliando a área de cobertura da coleta.  

O entrevistado informou que atualmente a projeto conta com 50 carrinheiros. 

Entretanto, o número chega a aproximadamente 200 carrinhos espalhados pela cidade. Porém, 

desse total, no máximo 10 carrinheiros entregam seus produtos no centro de reciclagem 

criado pelo projeto.  

A justificativa para isso, segundo o DPJC-IX, é que ficava difícil para o carrinheiro 

(o agente ambiental) ter que atravessar a cidade empurrando o carrinho cheio e pesado para 

fazer a entrega dos seus produtos no local determinado. Portanto, o surgimento de vários 

pontos de coleta facilitou a logística, pois estes agentes passaram a ganhar tempo, evitando 

deslocamentos desnecessários, além de poder conseguir um valor maior pago em seus 

produtos por essas empresas privadas. 
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Dessa forma, afirma DPJC-IX, quem lucra é a empresa privada prejudicando o 

fortalecimento do centro de reciclagem que até o momento com o que tem lucrado encontrará 

dificuldades, inclusive, para fazer a manutenção dos próprios carrinhos. 

 

Nós temos 50 carrinhos que estão nas ruas, mas foi aberto muitos pontos de 

compra desses produtos por empresas privadas, geralmente empresas de 

Ponta Porã. Então a gente teve que chegar a um acordo de não tirar, (aceitar 

a forma que estão trabalhando) que no começo a gente tirou pessoas lá do 

lixão, então eles pegam os carrinhos e saem para fazer a coleta pela cidade 

vem até o nosso centro vender o produto pra poder manter os carrinhos, 

comprar outros. [...] Mas o que acontece, como abriram muitos pontos o que 

esta lá na ponta não vai vir aqui vender empurrando o carrinho, ele vende 

onde fica mais perto. Então o lucro fica pra empresa privada (DPJC-IX, 

2012). 

 

Como mencionado pelo entrevistado, mesmo que os agentes ambientais não estejam 

vendendo seus produtos para o centro, a associação decidiu não tomar nenhuma atitude 

porque o objetivo, de certa forma, está sendo cumprido que é manter a cidade limpa e gerar 

renda para essa população. Nesse sentido, DPJC-IX avalia os resultados do projeto como 

positivo porque uma cidade mais limpa reflete e refletiu diretamente na saúde, com grande 

redução dos casos de dengue
82

.  

Quanto ao centro de reciclagem, pelo motivo do desvio de materiais para os centros 

privados o seu funcionamento tem ficado comprometido, conseguindo uma renda suficiente, 

apenas, para manter-se. Os materiais comprados são papelões, plásticos e metais. O 

entrevistado informa que não compram vidro nem isopor, mesmo havendo um descarte muito 

grande de isopor. Isto acontece em razão de que os produtos vendidos para o Brasil são 

geralmente retirados das embalagens pelos turistas para ocupar menos espaço. 

Informou ainda que quem tem suprido a demanda de materiais para o centro são os 

próprios funcionários da prefeitura que trabalham na limpeza da cidade, como também ocorre 

em Ponta Porã. Essa informação foi confirmada pelo entrevistado de Pedro Juan Caballero X 

(EPJC-XI) quando disse: “Aqui quem mais traz materiais são os coletores de lixo, os lixeiros 

mesmo. É o pessoal funcionário da prefeitura que trabalha na limpeza, é o extra dele”.  

Portanto, Pedro Juan Caballero acabou adotando a ideia, tida inicialmente por Ponta 

Porã. A coleta do material reciclável é feita ao mesmo tempo que a dos demais resíduos 

domiciliares. No momento da coleta, os funcionários já separam em bags o material reciclável 
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 DPJC-IX informou que houve uma redução de 500 a 600% de diminuição dos casos de dengue depois do 

início do projeto. 
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e os entregam diariamente no centro de reciclagem. A foto abaixo ilustra os bags dispostos à 

frente que tinham sido entregues a pouco, enquanto que os localizados ao fundo continham os 

materiais já separados. 

 

 
Foto 7 - Bags com os materiais entregues no centro de reciclagem – PY 

Autoria: COSTA, Cecilia. 2012. 

 

Ao chegar ao centro são pesados, os materiais selecionados, como é possível 

verificar na foto 8, em seguida prensados em fardos, figura 7,  ficando pronto para serem 

comercializados. 

 

 
Foto 8 - Bags com os materiais já selecionados – PY 

Autoria: COSTA, Cecilia.2012 
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Figura 7 - Materiais prensados em fardos (plástico e alumínio) – PY 

Autoria: COSTA, Cecilia. 2012. 

 

O EPJC-XI explicou que no centro de reciclagem trabalham sete pessoas. É feita 

uma divisão do trabalho. Assim, há o tutor Oscar Romero, vereador do município, que no 

entendimento do entrevistado, exerce a função de chefe; (1) secretário; (3) prenseiros; e, (2) 

separadores.  O entrevistado fica responsável por separar o material e acha o trabalho bom 

porque apesar de sujo
83

, não é um trabalho pesado e que permite ganhar mais que no trabalho 

de serviços domésticos. 

Quanto ao centro de reciclagem de Ponta Porã, o DPP-II informou que está 

funcionando; que eles estão conseguindo comercializar os produtos; e, que é crescente o 

número de resíduos que estão sendo coletados. O centro ainda conta com o apoio da 

prefeitura, embora esse apoio, esclareceu o entrevistado, seja mais direcionado à questão 

logística com o fornecimento dos equipamentos para a coleta. A figura 8 em sua sequencia de 

fotos apresenta o centro de reciclagem de Ponta Porã. 
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 Essas pessoas trabalham manuseando resíduos e como pôde ser observado durante a visita ao centro de 

reciclagem não foi visualizado o uso de nenhum equipamento de proteção como luvas, máscaras e botas. 
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Figura 8 - Centro de reciclagem de Ponta Porã/BR 

Autoria: COSTA, Cecilia. 2012. 

 

 

 
Figura 9 - Mesas para separação, balança e prensas do centro de reciclagem de Ponta Porã/BR 

Autoria: COSTA, Cecilia. 2012. 

 

A figura 9 está formada pela sequência de fotos que, na parte superior, da direita para 

a esquerda, apresenta a balança e as mesas usadas para fazer a separação; na parte inferior, a 

prensa para o alumínio e, também, para papelão e plástico. 

A coleta seletiva ainda não está sendo realizada em nenhuma das cidades. O projeto 

previa iniciar a coleta em apenas alguns bairros de Ponta Porã. Seria um projeto piloto e, 

posteriormente, se estenderia para toda a cidade. Porém, essa etapa ainda não aconteceu e, 
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segundo informou o entrevistado, a coleta apenas iniciará após chegar o caminhão, específico 

para coleta seletiva, doado à cidade pela Receita Federal
84

. 

Portanto, quem tem realizado a coleta dos materiais para a reciclagem, como em 

Pedro Juan Caballero, são os funcionários municipais responsáveis pela limpeza da cidade. O 

DPP-II esclarece que esses materiais são recolhidos durante a coleta dos demais resíduos 

sólidos sendo “no próprio caminhão que acaba fazendo uma seleção daquilo que é ou não 

reciclável, porque muitos (funcionários) tem familiares na associação
85

.” 

Os planos iniciais da prefeitura de Ponta Porã, como descrito no texto, eram trabalhar 

com os parentes dos funcionários da limpeza. Isso de fato tem acontecido, mas a associação 

conta ainda com a participação de alguns trabalhadores que já realizavam a coleta de 

materiais recicláveis. Nas palavras do entrevistado: 

 

Tem alguns que trabalhavam com a coleta de resíduos e se associaram 

também, mas a maior parte é... a ideia básica era não ter somente aquelas 

pessoas que tinham uma necessidade imediata do recurso, mas ter pessoas 

que teriam uma renda e essa seria para complementar a renda da família 

(DPP-II, 2012).   

 

Quanto à forma da organização da associação na cidade brasileira, o entrevistado de 

Ponta Porã XII (EPP-XII) informou que, diferentemente da associação de Pedro Juan 

Caballero, não é feita a divisão do trabalho, cada pessoa recolhe, separa e prensa o seu 

produto e, consequentemente, ganham por produtividade. O entrevistado esclareceu que 

trabalham em grupos formados pelos integrantes de cada caminhão: o motorista e outros três 

funcionários.  

O entrevistado também mencionou a intenção da prefeitura de fazer a coleta seletiva 

e, também, de instalar uma separadora no próprio aterro. Assim, o resíduo que pode ser 

reciclado e não foi separado, ao chegar ao aterro, passará por uma triagem e será direcionado 

para o centro de reciclagem. De acordo com o entrevistado, também há um projeto para 

trabalhar os resíduos orgânicos. Logo, restará em torno de apenas 30% de resíduos que terão o 

aterro de cobertura como seu destino final. 

A partir do momento em que se iniciar a coleta seletiva, informou o EPP-XII, a 

associação evoluirá para cooperativa e os lucros passarão a ser divididos de forma igualitária. 
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 A prefeitura de Ponta Porã recebeu doação de um caminhão próprio para a coleta seletiva da Receita Federal 

no final do ano de 2011 e está aguardando para a liberação da documentação.   
85

 No que se refere às associações criadas com o projeto nessas cidades, informou o DPP-II, não houve ainda 

uma evolução para o sistema de cooperativas conforme planejado e vivem períodos de instabilidade, tendo 

ambas encontrado dificuldades na administração. 
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Haverá também a divisão do trabalho. Com isso, aumentar-se-á o volume de material, 

impossibilitando desenvolver essa atividade apenas nas horas vagas.  

Cabe ressaltar que, em ambas as cidades, a maioria da população não separa os 

resíduos. São os próprios associados que realizam esta separação no momento da coleta. Essa 

informação contradiz a fala do DPJC-VI, durante entrevista realizada em dezembro/2010, 

durante a qual foi afirmado que, após o trabalho de conscientização, 60% da população 

passou a realizar a separação dos resíduos em, Pedro Juan Caballero. No caso de Ponta Porã, 

o DPP-II informou que, apesar de ter sido realizada campanhas de conscientização nas escolas 

e nos meios de comunicação, ainda é a minoria da população que tem tido esse cuidado.  

Observa-se através das entrevistas que o destino para o “lixo” urbano tem ocupado 

lugar de destaque nas administrações locais. Não que este seja o único problema das cidades, 

mas no momento o empenho local está voltado para essa temática. Percebe-se que a 

preocupação maior é melhorar a aparência das cidades, livrando-as do “lixo”. Desta forma, o 

projeto de Revitalização da Linha de Fronteira casa com o projeto de Resíduos Sólidos porque 

juntos trabalham em prol de deixar o local limpo e agradável para atrair mais consumidores, 

uma vez que o turismo de compra é um fomentador da economia local.  

 

 
Foto 9 - Placa na obra de Revitalização da Linha Intenacional 

Autoria: COSTA, Cecilia. 2011 

 

O Projeto de Revitalização da Linha de Fronteira, como já mencionado 

anteriormente, mantem as mesmas parcerias. Além disto, conta com um recurso de um milhão 

e seiscentos mil reais, disponibilizado pela União Europeia, e mais duzentos mil reais de cada 

um dos dois municípios envolvidos, como informou DPJC-VIII. 
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Para o entrevistado, o projeto é uma oportunidade de solucionar vários problemas 

que foram herdados de administrações anteriores, sendo um deles a falta de controle da Linha 

Fronteiriça, devido à precariedade de infraestrutura existente.  

O DPP-II afirma que não é apenas um projeto urbanístico. Ele também tem um 

cunho social, pois prevê resolver parte dos problemas de prostituição, comércio de drogas 

com a reurbanização da Linha, já que este lugar é um cenário para uma série de atitudes 

ilícitas que as prefeituras tem consciência que não vão acabar, mas que querem oferecer 

alternativas para, ao menos, amenizá-las.  

 

A restauração da Linha é um projeto social [...] o projeto prevê a 

reurbanização da linha que tem essa favela comercial, que tem problema 

hoje com comércio de drogas, prostituição, descaminhos, contrabando tem 

uma série de ilícitos sendo cometidos hoje na linha, que se pretende de uma 

forma... a gente não tem ilusão que vai acabar com o problema, a gente vai 

tentar diminuir e oferecer alternativas (DPP-II, 2010). 

 

Portanto, o DPJC-VIII afirma que o projeto objetiva construir um camelódromo e 

um grande Shopping Internacional para substituir as construções precárias existentes e fazer 

um trabalho de paisagismo em toda a Linha correspondente à parte central. Segundo o 

entrevistado, o projeto ainda compreende o “esgoto, a parte fluvial, a parte de alimentação, de 

jardinagem, tem toda uma urbanização conforme a harmonia das cidades e também do meio 

ambiente.” (DPJC-VIII, 2010).  

Os objetivos do projeto apresentados na cartilha informativa, que foram 

confeccionadas por essas prefeituras para divulgar e, ao mesmo tempo, fazer esclarecimentos 

do projeto, são: 

- Conseguir a coesão social entre as comunidades brasileiras e paraguaias que 

convivem nesta zona de fronteira seca; 

- Ordenar e formalizar a situação dos vendedores informais da linha fronteiriça; 

- Reduzir as diferenças entre a população e a administração local; 

- Motivar o cuidado das zonas públicas como início de uma conscientização 

ambiental global; e,  

- Intercambiar experiências com comunidades europeias que sofreram processos 

similares. 

Para o prefeito de Ponta Porã, Flavio Esgaib Kayatt, o projeto de Revitalização da 

Linha Internacional “vai além da realização de um sonho acalentado por mais de 30 anos.” O 

prefeito ainda completa dizendo “mais que um projeto arquitetônico arrojado e funcional, 
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estamos legando para as pessoas que trabalham na linha uma nova oportunidade, através da 

dinamização e qualificação do espaço comercial existente” (URB-AL, 2012).  

O prefeito de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo Quevedo
86

, também 

apresenta sua opinião dizendo ser “este hermoso proyecto que de los sueños y papeles 

estamos llevando a ser una realidad." Para ele, o envolvimento de todos os cidadãos é 

importante porque permitirá uma maior integração e aproveitamento da fronteira. 

 

Involucrando a toda la ciudadanía en el proyecto se logrará que todos los 

sectores de la sociedad se integren y se aprovechen de la frontera. Y una 

infraestructura linda, atractiva para el visitante, y la formalización de los 

comerciantes, permitirán más inversiones a la ciudad. (URB-AL, 2012, p. 3) 

 

O projeto deveria ter sido concluído em dezembro/2011, porém a prazo foi 

prorrogado para setembro/2012. Está em construção 116 boxes
87

, com 76 espaços destinados 

ao comércio e 40 para estabelecimentos para alimentação. Conforme informou o DPP-II, o 

recurso disponível para o projeto não foi o suficiente para conclusão das obras, fato que já era 

previsto. Por essa razão buscaram recursos também junto ao Governo Federal, porém, mesmo 

aprovada, a verba ainda não foi liberada.   

 De acordo com o entrevistado, devido à escassez de recursos, o projeto ficou 

dividido em duas partes. Assim, após a efetivação da transferência, a obra poderá ser 

rapidamente concluída, uma vez que o projeto está todo desenhado
88

 e aprovado. Na figura 

10, as fotos ilustram trechos da Linha Internacional antes do início das obras de revitalização 

e na sequência as projeções da nova paisagem que se configurará no local. 
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 Prefeito reeleito de Pedro Juan Caballero. Cabe ressaltar que quando foram realizadas as entrevistas em 

dezembro/2010, era o DPJC-VIII que administrava como prefeito interino, porém no mês seguinte José Carlos 

A. Quevedo retomaria as atividade após sua posse.     
87

 Informação obtida na cartilha de divulgação do projeto produzida pelas prefeituras.   
88

 Como consta na cartilha houve um concurso de ideias para o desenho do projeto passando pelo crivo dos 

beneficiários e pelas prefeituras. 
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Figura 10 - Linha Internacional antes do início das obras 

Autoria: Costa, Cecilia. 2011. 

 

 

 
Figura 11 - Banner de divulgação do Projeto de Revitalização da Linha Fronteiriça 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Porã/BR, 2010. 
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Figura 12 - Banner de divulgação do Projeto de Revitalização da Linha Fronteiriça 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Porã/BR, 2010. 

 

Como mencionado, o projeto está em desenvolvimento e o estágio
89

 em que se 

encontram as obras é verificado na sequência de fotos, da figura 13. 

 

 

 
Figura 13 - Obras de revitalização da Linha Internacional 

Autoria: COSTA, Cecilia. 2012. 

 

As figuras 11, 12 e 14 fazem parte de um conjunto de banners que estão expostos na 

prefeitura de Ponta Porã. Assim, vale ressaltar que o banner ilustrado na figura 7 apresenta um 
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 As fotos foram feitas em fevereiro/2012.  
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texto
90

. Este elucida o atual entendimento que os dirigentes dessas cidades tem compartilhado, 

ou que pelo menos tem defendido sobre o significado de fronteira. Conceito este que se molda 

na definição de fronteira como sendo o “entre-lugar”, o “terceiro lugar”, o “caminho do 

meio”, referindo-se a um espaço intermediário onde não é possível distinguir um do outro 

nem determinar onde cada um começa e termina. 

 

Mais que uma linha divisória entre dois países, a fronteira entre Brasil e 

Paraguai – Ponta Porã e Pedro Juan Caballero – é uma desordenada mistura 

de cores, sabores e raças, um grande encontro do que os dois países tem de 

melhor e pior. Pensando nisso, buscamos focar a integração entre os dois 

lados, sem ignorar uma realidade que já está lá, pulsante e viva (PONTA 

PORÃ, 2010). 

 

A arte do referido banner é apresentada na figura a seguir que, além do texto, 

também apresenta imagens da Linha Internacional antes de iniciarem as obras de 

revitalização.  

 

 
Figura 14 - Banner de divulgação do Projeto de Revitalização da Linha Fronteiriça 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Porã/BR, 2010. 

 

Dentro do contexto de cuidado com o meio ambiente que é bastante frisado pelas 

administrações locais, é importante salientar que esse projeto de reciclagem representa uma 

contradição do modo de produção capitalista. Por mais que seja alegado que o “lixo” é o 
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 Esse texto também aparece na cartilha do projeto. 
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maior problema das cidades e que há a “necessidade de conscientizar a população” através de 

campanhas sobre coleta seletiva e reciclagem, criou-se – paralelo ao projeto de Resíduos 

Sólidos – o projeto de Revitalização da Linha Internacional. Este visa melhorar o aspecto do 

local para fomentar o comércio. 

Sabe-se que o aumento da comercialização, consequentemente, aumentará o volume 

de resíduos sólidos. Nesse sentido, questiona-se a profundidade do trabalho de 

conscientização realizado, pois é repassado para a população que para contribuir com o meio 

ambiente é preciso separar os seus resíduos. No entanto, não são feitas campanhas para 

reduzir o consumismo. Falta a conscientização de que a produção necessita de matérias 

primas encontradas nos elementos da natureza e que, uma vez produzido e consumido, gerará 

resíduos que voltarão e, se não tratados, contaminarão a natureza.  

Neste contexto, concorda-se com Rodrigues ([199-]) quando o autor afirma que até 

mesmo a política estatal é contraditória. Pode-se notar que os beneficiários de um centro de 

comércio (formalizado e organizado, fruto de uma ação política: o projeto de Revitalização da 

Linha Internacional) não são a classe de baixa renda. No entanto, serão esses que sofrerão 

diretamente com os problemas decorrentes dos “lixos” resultantes do consumo.   

A autora chama a atenção para o fato que os “lixões” estão localizados em áreas 

geralmente distantes daquelas consideradas nobres devido aos riscos que podem causar a 

saúde. Entretanto, ao que parece a população pobre está isenta de qualquer contaminação e 

problema que o lixo pode acarretar, por isso é aceitável que convivam próximas ou até mesmo 

dentro dessas áreas ocupadas por resíduos.   

Sendo assim, poderá ser que apenas uma pequena parcela da população dessas 

cidades vá usufruir e lucrar diretamente com a revitalização da Linha Internacional. Enquanto 

que para aqueles marginalizados restará se conformar com a mercadoria que lhes sobra (os 

resíduos) gerados pelo turismo de compra. 

Em conclusão, pode-se afirmar que o desenvolvimento paralelo desses dois projetos 

demonstra que para os dirigentes dessas cidades a concepção de natureza vai ao encontro do 

ideário de desenvolvimento sustentável, que é tão contraditório como os próprios projetos.  
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3.2 - Os principais problemas ambientais urbanos das cidades de Ponta Porã/BR 

e Pedro Juan Caballero/PY 

 

 

Através das entrevistas, pôde-se observar que os resíduos sólidos, os córregos 

poluídos, e as moradias irregulares, são identificados como os principais problemas 

ambientais nas cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.  

Como mencionado no capítulo anterior, tais problemas são pontuais, correspondendo 

aos frutos indesejáveis de uma produção destrutiva, resultado das relações humanas 

estabelecidas com os elementos da natureza.  Assim, o entendimento hegemônico na 

sociedade moderna é que os problemas ambientais representam riscos que podem ser 

solucionados com o uso de técnicas apropriadas. Esta perspectiva é um limite importante para 

a compreensão dos problemas e para a definição das soluções. 

Os referidos problemas serão apresentados a partir de divisão em três partes: os 

resíduos sólidos e seu depósito; o problema específico com os pneus, uma vez que seu 

descarte tem acarretado inúmeros transtornos para os dirigentes dessas cidades; e, por fim, os 

córregos e as moradias irregulares. A discussão se fará em torno de relacioná-los com a 

legislação ambiental existente no Brasil e no Paraguai, em uma tentativa de contrastar as 

determinações legais e sua aplicabilidade, mostrando-se ao mesmo tempo importante para 

perceber a presença marcante da técnica nos discursos dos dirigentes e nos próprios textos de 

leis. 

 

 

  3.2.1 - Os resíduos sólidos e seu depósito  

 

 

O homem sempre precisou relacionar-se com os elementos da natureza. Necessita 

deles para sua sobrevivência. Tal relação, por outro lado, foi sendo transformada ao longo da 

história. Assim, à medida que a natureza deixa ser mágica, a mãe dadivosa, e passa a ser um 

recurso a ser explorado, começam a aparecer as marcas que, em muitos casos, não poderão ser 

apagadas, a exemplo do esgotamento dos ditos recursos naturais e da contaminação/poluição 

da biosfera terrestre. Estes recursos se esgotam para produzir mais mercadorias que, uma vez 

consumida, resultará em resíduos e voltará à natureza.  
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Como afirma Rodrigues ([199-], p. 125), “a produção de resíduos é tão antiga quanto 

o processo de ocupação da terra pelo homem. Acompanha o processo de apropriação e 

produção do homem em sociedade.” Entretanto, a quantidade e a durabilidade dos resíduos 

produzidos foram totalmente modificadas depois do desenvolvimento industrial. O homem 

passa a produzir em quantidades maiores. Ao mesmo tempo em que esses produtos adquirem 

durabilidade, eles também adquirem mais tempo para se decompor.   

Cabe ressaltar a contradição impressa nesse processo evolutivo dos produtos. Na 

verdade, faz parte dos mecanismos do modo de produção capitalista. É interessante observar 

que cada vez mais o sistema técnico-científico teria condições de produzir produtos que 

apresentem, não apenas, durabilidade na decomposição, mas também em sua vida útil. No 

entanto, pode-se notar que não é isso que ocorre porque não são produzidos simplesmente 

“produtos”, mas sim “mercadorias” que devem ser vendidas, consumidas e descartadas em 

um menor tempo possível para gerarem lucros recordes, fortalecendo o modo de produção 

vigente. 

Os resultados dessa produção sem limites são números também recordes de resíduos, 

os quais Fiorillo (2008) conceitua, de forma genérica, como sendo: 

 

[...] toda substância resultante da não-interação entre o meio e aqueles que o 

habitam, ou somente entre estes, não incorporada a esse meio, isto é, que 

determina um descontrole entre os fluxos de certos elementos em um dado 

sistema ecológico. Em outras palavras, é o “resto”, a “sobra” não 

reaproveitada pelo próprio sistema, oriunda de uma desarmonia ecológica 

(FIORILLO, 2008, p. 208).  

 

O autor afirma que lixo e resíduo tendem a significar a mesma coisa, mas que do 

ponto de vista econômico é possível dizer que “lixo é o resto sem valor, enquanto resíduo é 

meramente o resto.” (FIORILLO, 2008, p. 208). Entretanto, o autor ressalta que, 

juridicamente, não existe distinção entre lixo e resíduo, pois a Política Nacional de Meio 

Ambiente (Lei n. 6.938/81), no art. 3
o 

“diz ser poluente toda e qualquer forma de matéria ou 

energia que, direta ou indiretamente, causa poluição ao meio ambiente. São substâncias 

sólidas, líquidas ou gasosas ou em qualquer estado da matéria que geram poluição.” 

(FIORILLO, 2008, p. 208, grifo nosso). 

Para os autores Silva e Faccioli (2010), não existe dúvidas de que lixo e resíduos não 

são sinônimos, apenas possuem significados bastante próximos.  

Quanto ao estado, os resíduos podem apresentar-se, esclarece Rodrigues ([199-], p. 

126), em “estado sólido, semi-sólido, líquido e gasoso.” De acordo com a autora, na forma 
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líquida, ou semilíquida, os resíduos se concentram nos córregos, rios, lençóis freáticos, mares 

e oceanos, podendo circular e, também, se depositarem em certos locais, causando a poluição 

hídrica. A contaminação pode dar-se através da vazão em conta-gotas ou através de 

vazamentos de petróleo, resultando em grandes “desastres ambientais” e ocasionando 

alterações ecossistêmicas, como a destruição da fauna e flora.   

Os resíduos gasosos também poderão dissipar em pequenas quantidades, em um 

processo conta-gotas ou, também, através de grandes “desastres”. Para Rodrigues ([199-]), 

apenas através dos grandes desastres é possível identificar o sujeito responsável pela 

contaminação e também delimitar a área atingida.   

 

Os resíduos gasosos, além dos provenientes das ‘atividades’ industriais num 

processo de ‘conta-gotas’ (dióxido de carbono, por exemplo), resultam, 

também, de grandes derrames provenientes de ‘desastres’ como os de 

Chernobil e Three Island. A acumulação de gases tóxicos, que ocorre num 

processo de ‘conta-gotas’, parece não ter ‘sujeito’, pois não há delimitação 

precisa do lugar onde são lançados os poluentes e de quem os joga. No caso 

de grandes derrames, como são espacialmente localizáveis, é possível, pelo 

menos delimitar tanto a responsabilidade como, através da analise da 

circulação das massas de ar, verificar-se as áreas de maior incidência desta 

poluição (RODRIGUES, [199-], p. 127). 

 

A autora explica que os resíduos gasosos ficam em suspensão na atmosfera e em 

algum momento, devido à circulação das massas de ar, poderão causar doenças (como a asma, 

conjuntivite, dentre outras) e, também, se precipitar na forma líquida e causar sérios 

problemas às florestas, lavouras, rios, edificações e, consequentemente, à saúde humana, 

devido à sua acidez. 

Quanto aos resíduos sólidos, a Lei brasileira 12.305/2010, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, no art. 13, os classifica da seguinte forma: 

 

I - quanto à origem: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas;  

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 

gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, 

“h” e “j”;  

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais;  
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g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sisnama e do SNVS;  

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis;  

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 

atividades;  

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de 

fronteira; e,  

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios;  

II - quanto à periculosidade:  

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com 

lei, regulamento ou norma técnica; e,  

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”. (BRASIL, 

LEI 12.305/2010, art. 13, grifo nosso).  

 

De acordo com Machado (2010), esses resíduos tem o caráter de não se dispersarem 

amplamente, como ocorre com os gasosos e os líquidos. Eles se restringem a poluir somente o 

local onde estão depositados. Por estes motivos, eles são olvidados pelos cidadãos de maneira 

geral e, também, pelos legisladores e administradores.  

Rodrigues ([199-], p. 129) classifica os resíduos sólidos de acordo com sua 

composição química em orgânicos e inorgânicos; com relação aos riscos potenciais, em 

perigosos e não perigosos; quanto à transformação em inertes e não inertes; secos e molhados; 

e, devido à origem em domiciliar, comercial, de varrição e de feiras livres, serviços de saúde e 

hospitalares, industriais, agrícolas e entulhos. É interessante especificar algumas 

características dos resíduos relacionados à sua origem porque, embora partam do mesmo 

local, podem ser formados por resíduos de várias classes.   

No dia a dia das famílias, há uma grande produção de resíduos, chamados de 

domiciliar. Como descreve Rodrigues ([199-], p. 129), eles são compostos pelos “restos de 

alimentos, embalagens em geral, resíduos de asseio e uma grande variedade de outros itens, 

inclusive alguns que podem ser tóxicos como pilhas, solventes, frascos de aerossóis, lâmpadas 

fluorescentes, etc.”. 

Nos estabelecimentos de comércios e serviços também há geração de resíduos. Esses 

conceituados de comercial são formados por grandes quantidades de papeis, plásticos, 
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isopores e embalagens em geral. Esses resíduos, tanto o domiciliar quanto o comercial
91

, são 

de responsabilidade do poder público, que deve prover a sua coleta e a destinação final. No 

caso das cidades em estudo, o turismo de compra é um fomentador da economia local, 

especialmente de Pedro Juan Caballero, então a produção desse tipo de resíduo é 

intensificada. No entanto, o projeto de resíduos sólidos possibilita a construção do centro de 

reciclagem e permite transformar tais resíduos em mercadorias que, além de ser fonte de 

renda para os associados, também evita que se sejam depositados no “lixão”.  

No que se refere aos resíduos originários dos serviços públicos, como a varrição de 

ruas, podas de árvores e gramas, Rodrigues ([199-]) os denomina de lixo público e, portanto, 

são de responsabilidade do poder público. Em entrevista, DPP-III afirmou que esse tipo de 

resíduo, produzido na cidade vizinha, traz sérios problemas para Ponta Porã, porque esta se vê 

tolhida de agir diante de irregularidades causadas por cidadãos paraguaios.  

A questão não seria, necessariamente, os resíduos originados pela realização do 

serviço público, mas pelos próprios morados pedrojuaninos, que podam suas árvores e gramas 

e depositam os resíduos nos terrenos vazios da cidade brasileira. Para o entrevistado, isso 

ocorre porque a política de ocupação do solo urbano de Pedro Juan Caballero levou à uma 

extinção dos terrenos vazios. Por isso, seus moradores não tem onde depositar esses materiais 

e quando veem os vazios urbanos de Ponta Porã, os avaliam como um lugar apropriado para 

este fim.  

Um dos grandes causadores de problemas à população, segundo Fiorillo (2008, p. 

214), são os resíduos hospitalares. Esses são produzidos nos estabelecimentos de saúde e 

estão constituídos de “sangue e hemoderivados, excreções, secreções, restos oriundos de áreas 

de isolamento, fetos e peças anatômicas, bem como objetos perfurantes ou cortantes capazes 

de causar punctura ou corte”. O autor esclarece que devido aos problemas e riscos de 

contaminação que podem ser causados por esses resíduos, a ABNT estabelece normas para 
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  Lei nº 11.445/2007, Art. 6
o
 determina que “o lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços 

cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do poder público, ser 

considerado resíduo sólido urbano. A Lei nº 12305/2010, art. 33 determina que os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de: agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; pilhas e baterias; pneus; óleos 

lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

produtos eletroeletrônicos e seus componentes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público 

de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.445-2007?OpenDocument
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636
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conceituar e denominar os resíduos gerados nos hospitais, laboratórios, clínicas e demais 

serviços de saúde.  

No caso dos resíduos industriais, haverá geração de determinados tipos de resíduos: 

“tais como cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papéis, madeiras, 

fibras, borrachas, metais, escórias, vidros e cerâmicas, dentre outros
92

”. Segundo Rodrigues 

([199-]), a maior parte dos resíduos tóxicos fazem parte da categoria de resíduo industrial. O 

transporte e a deposição desses resíduos são de responsabilidade daquele que o produziu. 

Os resíduos agrícolas são constituídos por sobras de colheitas e, também, pelas 

embalagens dos produtos utilizados no campo, tais como, fertilizantes, agrotóxicos, rações, 

etc. Assim, o primeiro caso não constitui problema porque se trata de um resíduo orgânico 

que pode ser reutilizado no próprio local, incorporando-se ao solo novamente para servir de 

adubo, ou torná-lo mercadoria e integrá-lo no mercado.   

Os demais resíduos são de fato um problema por serem tóxicos. Por essa razão, a 

legislação brasileira tem sido rígida em uma tentativa de controlar não apenas a produção, a 

venda, o transporte, aplicação desses produtos, mas também o destino final das embalagens. 

Diante disso, o usuário passa a ser o responsável de “efetuar a devolução das embalagens 

vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos
93

”. 

Conforme informou o DPJC-IX, o Paraguai também dispõe de uma legislação que 

determina a devolução das embalagens dos agrotóxicos
94

, porém esta não é cumprida. Ele 

comentou que a devolução das embalagens tem constituído um problema para seu município 

porque produtores brasileiros adquirem, ilegalmente, esses produtos no Paraguai e, depois de 

usados e não tendo onde devolver as embalagens, eles as descartam no lado paraguaio. 

Cabe ressaltar, que os resíduos orgânicos tem sido valorizados no momento atual 

porque, quando transformados em adubos, servirão para produzir alimentos orgânicos
95

 

entendidos como saudáveis. No entanto, os resíduos orgânicos gerados no rural ou no urbano 

precisam ser separados dos demais resíduos para poderem ser reutilizados, pois como afirma 

Rodrigues ([199-], p. 134), “misturado com a sucata, vira lixo inaproveitável”.  
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 NAUMOFF & PERES (2000) citado por PEREIRA, José Almir Rodrigues ([200-] p.6) Disponível em: 

<http://www.lapa.ufscar.br/bdgaam/residuos_solidos/Gest%E3o/pereira.pdf> 
93

 Nova redação do art. 6
o
, com inclusão do § 2

o, 
dada pela Lei 9.974, de 6.6.2000, art. 1

o
. (MACHADO, 2010, p. 

674). 
94

 Buscou-se em toda a legislação ambiental paraguaia e, dentre as leis e resoluções, o que mais se aproximou 

sobre a temática é a Resolução 51/06, de 24 de janeiro de 2006, “por la cual se establece las especificaciones 

técnicas ambientales generales (ETAGs) para la gestión segura de plaguicidas en la producción agrícola”. 

Entretanto, dentre as resoluções existentes no site da SEAM, essa era uma das quais não era possível fazer 

download.  
95

 Não é objeto dessa pesquisa discutir a produção e valorização dos produtos orgânicos.  
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Quanto aos entulhos, esses são formados por resíduos provenientes da construção 

civil, constituídos por restos de tijolos, cimento, madeira, ferros, cerâmicas, dentre outros. De 

acordo com a autora, representam os desperdícios na construção, reforma e/ou demolição, 

mas que geralmente podem ser reaproveitados, mesmo em “sua forma ‘bruta’ para aterro ou 

ser reciclado para a produção de sub-base de pavimentos, diretamente como agregado ou 

misturado ao cimento para produzir concreto ou mesmo como areia ou pedra britada” 

(RODRIGUES, [199-], p. 135). No entanto, se isso não ocorre, mesmo sendo materiais 

inertes, trazem transtornos para serem transportados e depositados devido ao grande volume 

que ocupam. A foto 10 ilustra a deposição desse tipo resíduo96
 no aterro de cobertura de Ponta 

Porã.  

 

 
Foto 10 - Resíduos da construção civil depositados no aterro de cobertura de Ponta Porã/BR 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Porã/BR, 2010. 

 

Nas cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, os resíduos urbanos tem sido 

motivo de preocupação para seus dirigentes que buscam, através do projeto de Resíduos 

Sólidos, solucionar problemas referentes à legislação, à coleta e à destinação final de papeis, 

plásticos e metais. Entretanto, a destinação final dos demais resíduos urbanos continua sendo 

um problema para essas cidades, pois não possuem um aterro sanitário. Sobre a questão, DPP-

II comenta: 

 

                                                           
96

 Como foi dito, é um aterro de cobertura, portanto os resíduos permaneceram amontoados, da forma como 

estão apresentados por um período curto enquanto aguardavam
 
para serem esparramados e cobertos. 
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Agora prevê projetos de coleta seletiva com separação na origem, foi 

construído [...] um centro de seleção desse material, foram feitas associações 

que vão trabalhar com a reciclagem dos dois municípios o que deve evoluir 

para uma cooperativa. Mas, a gente ainda tem um gargalo ainda enorme que 

é a destinação final. A gente tem uma situação de destinação final muito 

ruim nos dois países (DPP-II, 2010). 

 

O entrevistado explicou que na cidade brasileira já houve avanços, porém que a 

situação do destino final continua, imensamente, distante da ideal. Atualmente, o município 

possui um aterro de cobertura, enquanto no lado paraguaio o deposito é feito a céu aberto e, 

somente a cada dois ou três meses, informou o prefeito interino de Pedro Juan Caballero, que 

os resíduos são enterrados.  

De acordo com Rodrigues ([199-], p. 146-7), os depósitos a céu aberto (os lixões) 

“acarretam vários problemas à saúde, com a proliferação de moscas, baratas, ratos, etc., 

geração de mau cheiro, do chorume, contaminação do solo e das águas superficiais e 

subterrâneas”. Enquanto que o aterro controlado (de cobertura) “produz, em geral, poluição 

mais localizada. De qualquer modo se a superfície de deposição não for impermeabilizada 

compromete a qualidade de águas subterrâneas, pois não deixa de produzir o ‘chorume’ e nem 

gases poluidores”.  

O DPJC-VI explica há na cidade de Pedro Juan Caballero uma área de nove hectares 

reservada para o depósito de resíduos. Neste local vão se elegendo pontos para receber os 

resíduos. Em suas palavras, “hay un lugar que está habilitado se tira ahí, se llena eso y se 

tira en otro lado, no hay tratamiento. No es como en otras ciudades que se hace el relleno, 

que se cava y se pone ahí, se tapa; no es así.” As fotos na sequência a seguir procuram 

ilustrar esse local descrito pelo entrevistado.  
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Foto 11 - Depósito de Resíduos de Pedro Juan Caballero/PY 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Porã/BR, 2010. 

 

Na foto 12, percebe-se não somente a precariedade no sistema de depósito dos 

resíduos, mas também no transporte. Porém, é necessário salientar que as imagens foram 

fornecidas pela prefeitura municipal de Ponta Porã em dezembro/2010 e que, nesse curto 

período de tempo (2010-2012) houve melhoria no transporte dos resíduos, pois, como 

informou DPJC-IX, atualmente Pedro Juan Caballero conta com (8) caminhões para fazer a 

coleta, tendo sendo (2) desses adquiridos com o projeto de Resíduos Sólidos, e mais (3) com 

recursos da própria prefeitura. 

 
Foto 12 - Depósito de Resíduos de Pedro Juan Caballero/PY 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Porã/BR, 2010. 
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No entendimento do DPJC-VI, o município tem avançado na questão ambiental, 

“parece que la gente se despertó para los problemas ambientales, porque había basuras por 

todas partes [...] habían tres camiones por la ciudad, no más, que recogían las basuras, 

tenemos arroyos contaminados, quema de basura.” O entrevistado destaca que foi somente a 

partir da última administração
97

, especificamente em 2007, que foram iniciados trabalhos 

voltados para o meio ambiente devido a uma epidemia de dengue ocorrida nessas cidades em 

estudo.  

O problema com a dengue mostrou de forma contundente para esses municípios que 

não existem fronteiras na natureza, que elas são, de fato, uma criação humana. Sendo assim, 

precisariam agir em conjunto para conter tal epidemia e solucionar o problema que afligia a 

população de ambas as cidades. 

Para o DPP-VII, o problema da fronteira tem sido o “lixo”, pois “o lixo de lá não 

pode passar para cá, mas o lixo de lá passa para ser vendido, o lixo de lá vem para cá com os 

turistas”. Em sua opinião, ao olhar as cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, percebe-

se a existência de apenas uma cidade, não duas.  

Dessa forma, para resolver o problema do destino final dos resíduos, seria necessário 

construir um aterro sanitário consorciado. Entretanto, a legislação brasileira permite e 

incentiva a construção de aterros consorciados entre conurbações urbanas nacionais, mas 

silencia-se sobre as internacionais, como é o caso das cidades em estudo.  

A Lei n
o 

12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos,  no art. 18, dispõe sobre a obrigatoriedade que os Municípios e o Distrito Federal tem 

de elaborar o plano estadual de resíduos sólidos para poderem ter acesso aos recursos da 

União, ou por ela controlados, “destinados a empreendimentos e serviços relacionados à 

limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou 

financiamentos de entidades federais de credito ou fomento para tal finalidade
98

”. E no §1
o
 diz 

que terão prioridade aos referidos recursos os municípios que “optarem por soluções 

consorciadas intermunicipal para a gestão de resíduos sólidos, incluída a elaboração e 

implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos 

microrregionais de resíduos sólidos referidos no§ 1
o 
do art. 16

99
”. 

                                                           
97

 A entrevista foi realizada em dezembro/2010, momento em que o município acabara de passar por processo 

eleitoral, reelegendo prefeito José Carlos Azevedo. 
98

 Lei n
o 
12.305, de 2 de agosto de 2010, art. 18. 

99
 Grifo nosso. 
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Portanto, além de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero não serem favorecidas pela 

referida Lei por ser uma cornurbação internacional, existe ainda um agravante para essas 

cidades devido ao que foi acordado na Convenção de Basileia, sobre o Controle de 

Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, adotada em 22 de 

março de 1989, e promulgada no Brasil através do Decreto nº 875, de 19 de julho de 1993 e 

no Paraguai pela Lei n° 1262/1998. O fato das partes presentes na Convenção estarem 

“convencidas de que os resíduos perigosos e outros resíduos devem, na medida em que seja 

compatível com uma administração ambientalmente saudável e eficiente, ser depositados no 

Estado no qual foram gerados”, criou um empecilho para essas cidades poderem construir um 

aterro consorciado.  

De acordo com o DPP-II, conversou-se com alguns políticos da bancada Federal 

sobre a possibilidade de criar uma legislação que atenda às necessidades das conurbações 

internacionais. Entretanto, por mais que esses demonstrassem interesse em ajudar na questão 

do trânsito de resíduos, não puderam prometer solucionar o problema porque este esbarra na 

legislação. A própria convenção, no art. 26, determina que “não poderá ser feita qualquer 

reserva ou exceção a presente Convenção
100

”. 

Portanto, convencida de que necessita construir seu próprio aterro sanitário e de que 

não dispõe de recursos financeiros para tal, a prefeitura de Ponta Porã tem buscado um auxílio 

junto ao Ministério da Cidade, Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, porém não obteve 

resposta alguma até o momento. O entrevistado afirmou que a pressão recebida não se 

restringe àquela feita pelo IBAMA e pelo Ministério Público, mas também à consciência 

deles próprios, pois asseguram estar incomodados com a destinação atual, que não é a 

adequada.  

Assim, enquanto a prefeitura de Ponta Porã não consegue ter seu projeto aprovado 

para a construção do aterro sanitário, o destino final dos resíduos produzidos na cidade ainda 

continua sendo o aterro de cobertura, apresentado nas fotos seguintes.  

 

                                                           
100

 Convenção de Basiléia, 1989, art. 26. 
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Foto 13 - Aterro de cobertura de Ponta Porã/BR 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Porã/BR, 2010. 

 

 
Foto 14 - Caminhão da coleta depositando os resíduos no aterro de cobertura de Ponta Porã/BR 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Porã/BR, 2010. 

 

O que se observa nas fotos corresponde às paisajes residuales de Nogué (2011) e aos 

territórios indesejáveis resultantes do modo de produção vigente de Rodrigues ([199-]). São 

lugares que, como afirma Nogué, são pouco visíveis não porque não se vê, mas porque não 

são observados, não interessa aos olhos. “Están en el territorio sin estar, como convidados de 

piedra” (NOGUÉ, 2011, p. 3). Porém, apesar de serem indesejados, esses lugares requerem 

atenção por parte dos dirigentes porque existem de fato e possuem relação com a saúde 

pública. 
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De acordo com as informações fornecidas pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística–, foi revelado pelo PNSB 2008 (Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico) que embora este cenário tenha se alterado nos últimos vinte anos, ainda 50.8% dos 

municípios brasileiros depositam os resíduos sólidos a céu aberto (em lixões), 22.5% em 

aterros controlados e somente 27.7% em aterros sanitários, como é possível verificar na tabela 

abaixo.  

 

Tabela 1 - Destino Final dos resíduos sólidos, por unidades de destino dos resíduos. 

Brasil – 1989/2008. 

Ano 

Destino final dos resíduos sólidos, por unidades de destino dos 

resíduos (%) 

Vazadouro a céu 

aberto 
Aterro controlado Aterro Sanitário  

1989  88,2 9,6 1,1 

2000 72,3 22,3 17,3 

2008 50,8 22,5 27,7 

Fonte: IBGE, diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico 1989/2008. 

 

Ao longo desses vinte anos o aumento no número de aterros controlados e aterros 

sanitários foi significativo, porém a quantidade de “lixões” ainda constitui mais de 50%. 

Nesse sentido, o que determina a legislação brasileira? Machado (2010, p. 579) explica que 

“os Estados de São Paulo e do Rio Grande do sul, respectivamente, pelos Decretos 52.497, de 

21.7.1970, e 23.430, de 24.10.1974, em seus arts. 371 e 110, d. proíbem o lançamento dos 

resíduos sólidos a céu aberto”. Para o autor, a prática referida deveria ser estendida a todos os 

outros Estados. Contudo, o que se tem pode ser resumido à Portaria 53/79, que no item X 

proíbe esse tipo de depósito, ficando sob a autoridade ambiental e/ou a saúde pública autorizar 

acumulação temporária. “A acumulação em caráter definitivo ficou vedada em todo país. É 

um ilícito administrativo, cuja ocorrência pode gerar ação civil para fazer cessar os gravames 

ou reparar os danos” (MACHADO, 2010, p. 579).  

A situação de ausência de Lei brasileira específica referente à questão termina com a 

criação da Lei n. 12.305, de 2 de agosto 2010, instituindo a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. A citada Lei no art. 47, inciso II, determina a proibição de lançamento de resíduos 

sólidos ou rejeitos in natura a céu aberto, excetuando os resíduos de mineração.  



 

 

 

141 

Quanto à legislação paraguaia o que foi encontrado
101

 no site da SEAM – Secretaría 

del Ambiente do Paraguai, referente à questão da destinação final dos resíduos sólidos é a Lei 

n
o 

294/93, art. 7, inciso J, que determina que será requerido a Avaliação de Impacto 

Ambiental para projetos de obras de atividade pública ou privada de coleta, tratamento e 

disposição final de resíduos urbanos e industriais; e, o Decreto n
o 

14281/96, que regulamenta 

a Lei n
o 

294/93. Neste Decreto, no art.5
o
, item 10, referente ao tratamento e disposição final 

dos resíduos urbanos e industriais determina que “todos los casos de vertederos serán 

analizados por la DOA
102

, respecto al requerimiento de EIA
103

”. 

No entanto, aquilo que determina a legislação não se efetiva no caso do “lixão” de 

Pedro Juan Caballero. O primeiro critério exigido na Resolução 282/04
104

 é que o aterro deve 

ter uma distância maior de 200 metros, medida horizontalmente a partir da cota máxima de 

inundação de cursos hídricos, áreas inundáveis, mananciais e banhados
105

. Todavia, verifica-

se na entrada da área do depósito a existência de um córrego pelo qual a passagem é 

obrigatória, como pode ser comprovado na foto 15.    

 
Foto 15 - Córrego localizado na entrada do Depósito de Resíduos de Pedro Juan Caballero/PY 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Porã/BR, 2010. 

 

                                                           
101

 Durante entrevista na SEAM (em Assunção) e na Governación (em Pedro Juan Caballero) foi esclarecido que 

toda a legislação ambiental do Paraguai está disponível no site da SEAM. 
102

 Dirección de Ordenamiento Ambiental. 
103

 Estudio de Impacto Ambiental. 
104

 Resolução 282/04 implementa os critérios para a seleção de áreas para a disposição final de resíduos sólidos 

em aterros sanitários. 
105

 Os critérios exigidos ilustram a forma técnica encontrada pela sociedade para administrar e atacar os 

“problemas ambientais” na sua superficialidade, portanto o uso das técnicas não resolvem o problema, pois esse 

diz respeito ao modo de produção vigente.  
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A localização do “lixão” ao lado do córrego contraria a determinação da Lei 716/96, 

art. 1
o
, que: 

 

protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes 

ordenen, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen 

actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad 

de los recursos naturales y la calidad de vida (Lei 716/96, art. 1
o
). 

 

No que diz respeito, em específico, à proibição da disposição final de resíduos a céu 

aberto, nada foi encontrado na legislação paraguaia. Neste sentido, pôde-se concluir que não 

só a falta de recursos
106

, mas também a carência de legislação referente à área, justificam o 

uso ainda desse tipo de disposição final pelo município. 

Por sua vez, a atitude do município brasileiro de fazer um aterro controlado se 

explica por dispor de uma melhor infraestrutura e, também, pela cobrança que sofre pelos 

órgãos reguladores para combater problemas ambientais urbanos, a exemplo daqueles que se 

configuraram em decorrência da ausência de um tratamento correto dados aos resíduos 

urbanos.  

A resposta dada pelo município à população e, ao mesmo tempo aos órgãos 

reguladores, se configura em forma de lei, disposto no art. 33, inciso I, item J, da Lei 

Complementar nº 031/2006
107

, que estabeleceu ações básicas para “Incentivar a redução do 

volume de resíduos sólidos urbanos gerados, promovendo sua reciclagem e implantar sistema 

de destinação final adequado de resíduos sólidos no prazo máximo de três anos”.  

Verifica-se que a Lei foi criada em 2006. Já se passaram 6 anos e a legislação previa 

um prazo máximo 3 anos para sua efetivação. No entanto, a redução do volume de resíduos 

não obteve muito avanço. O município, como já mencionado, ainda iniciará, de fato, a coleta 

seletiva, pois, até o momento, a coleta dos resíduos domiciliares mantem a forma tradicional. 

A única diferença é que seus funcionários estão engajados no projeto de Resíduos Sólidos e, 

por isso, ao encontrar os materiais separados os mantem separados no caminhão, ou, eles 

mesmos, os separam dentro de suas possibilidades. Quanto ao aterro, informou o DPP-II, este 

começou a ser coberto a partir de 2003, portanto não é possível considerar a cobertura como 

uma ação, dentro das limitações econômicas, decorrente da determinação legal. 

                                                           
106

 Além de ser um país pobre, DPJC-VIII afirmou que a prefeitura não tem arrecadação de impostos e depende 

de verbas repassadas pelo governo central, que nunca chegam ao destino. 
107

 Lei complementar que Institui o Plano Diretor do Município de Ponta Porã e dá outras providências. 
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Quanto à coleta dos resíduos sólidos nessas cidades, mesmo não tendo a coleta 

seletiva, DPP-III
108

 avalia a coleta de Ponta Porã “como de razoável para boa, comparada a 

outros municípios do Estado ela é muito boa”. Enquanto que aquela realizada na cidade 

vizinha como “de ruim para péssimo, a coleta deles é em menor quantidade, é menor em 

equipamentos, horário, é uma cidade muito maior que a nossa, com uma infraestrutura de 

equipamentos muito inferior, com um volume de lixo muito maior em razão do turismo [...]”. 

Entretanto, acredita-se que houve melhorias na coleta de Pedro Juan Caballero porque foram 

adquiridos mais (5) caminhões, totalizando, (8) caminhões para coleta. Portanto, esse aumento 

possibilitou cobrir uma área maior da cidade. Atualmente, informou DPJC-IX, cobre-se 80% 

da área urbana. Os 20% restante constituem as áreas de difícil acesso, ou bairros que estão se 

formando. Nestes locais, os resíduos são queimados ou descartados em terrenos vazios. 

Na cidade de Ponta Porã, informou o DPP-II, 100% da área urbana é coberta pela 

coleta, porém 20% dos resíduos produzidos não são coletados. Para o entrevistado, isso se 

justifica devido ao número de vezes que é realizada a coleta. Nos locais onde é realizada de 

forma mais espaçada isto é, semanalmente, as pessoas acabam dando outro destino aos seus 

resíduos.  

  

Hoje nós temos em torno de 80% dos resíduos coletados, na área urbana nós 

temos 100% de área coberta, nas regiões mais periféricas nós temos 1 vez, 2 

vezes por semana, já na área central é diária, então você acaba não coletando 

todo esse resíduo, tem gente que... como passa uma vez por semana parte 

desse resíduo acaba tendo outro destino. 

Existem 6 áreas de coleta que vão ter uma periodicidade diferente, mas que 

tem marcados os dias certinhos, as pessoas conhecem o dia que o caminhão 

vai passar (DPP-II, 2012). 

 

Portanto, os resíduos continuam sendo entendidos como um problema, pois se sua 

coleta, mesmo não sendo a seletiva, tem atendido as necessidades da cidade. Porém, o seu 

destino final continua trazendo preocupações para seus dirigentes porque não existem 

perspectivas de soluções. A construção de um aterro sanitário tem um valor elevado e nenhum 

dos municípios tem condições de custear seu próprio aterro. 
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 Vale ressaltar que a entrevista foi realizada em dezembro/2010. 
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3.2.2 - O problema com os pneus 

 

 

A cidade de Pedro Juan Caballero nasceu em razão do comércio. Mais de um século 

se passou e esse continua exercendo papel fundamental na economia e na organização do 

espaço fronteiriço. 

 O comércio legou para essa cidade a responsabilidade de ser um ponto de destino de 

muito consumidores brasileiros que buscam os “famosos” importados. É o local desejado, por 

muitos, para adquirirem “bebidas, produtos de informática, perfumes, eletrônicos, cosméticos, 

brinquedos, produtos alimentícios, utilidades domésticas, tênis e roupas” (LAMBERTI e 

MARTINS, 2010, p.158). Dentre esses importados, acrescenta-se ainda, a compra de pneus.  

É muito comum que os turistas aproveitem a visita ao Paraguai para fazer a troca dos 

pneus de seu veículo.  O baixo custo do produto, a variedade de marcas e de empresas do 

ramo encontrados em Pedro Juan Caballero, atraem números cada vez maiores de 

consumidores. É preciso lembrar que, de maneira geral, as pessoas compram e já efetuam a 

troca dos pneus. Isso significa que a quantidade de pneus descartados em Pedro Juan 

Caballero, informou DPJC-IX, é cerca de 1.300 unidades diárias
109

.  

Segundo consta no documento
110

 apresentado pelo Brasil à OMC – Organização 

Mundial do Comércio –, em 8 de junho de 2006, ao longo das últimas décadas, os resíduos de 

pneus emergiram como uma das principais preocupações ambientais e da saúde pública do 

mundo. No caso específico das cidades em estudo, devido aos motivos, acima citados, esse 

problema acaba sendo intensificado.  

De acordo com esse documento, aproximadamente, um bilhão de pneus se 

transformam em resíduos a cada ano no mundo. Assim, baseando-se no número diário, 

informado pelo entrevistado, é possível dizer que, do total mundial pelo menos 437 mil, valor 

aproximado, é de responsabilidade de Pedro Juan Caballero. 

Portanto, conforme foi alegado por DPJC-VI, é de fato motivo de preocupação para 

os dirigentes de Pedro Juan Caballero que, até a data da entrevista, dezembro/2010, haja uma 

                                                           
109

 DPJC-IX informou, durante entrevista realizada em fevereiro/2012, que foi feito um levantamento da 

produção diária desse resíduo na cidade. 
110

 “Esta versão é uma tradução livre da petição apresentada pelo Brasil à OMC no dia 08/06 e não tem valor 

jurídico. Seu único propósito é permitir o acesso do público mais amplo aos argumentos apresentados pelo 

Brasil”. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdpf101/anexo/PrimeiraPeticaodoBrasilperantea

OrganizacaoMundialdoComercio.pdf> Acesso em 08/03/2012. 
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carência de legislação que ordene uma destinação adequada para os pneus e que ainda não 

haja um local apropriado para o descarte/depósito desse material. 

Deste modo, restou à prefeitura recolher e depositar os pneus no “lixão” da cidade, 

pois era uma forma de, ao menos, amenizar o problema. Porém, DPJC-VI informou que após 

serem depositados, os pneus eram queimados, clandestinamente, para se obter o arame e 

tornar possível seu reaproveitamento. A foto 16 permite visualizar a referida queima e 

dimensionar os danos ambientais ao observar as gigantescas nuvens de fumaça produzidas. 

 

 
Foto 16 - Queima de pneus em Pedro Juan Caballero/PY 

Fonte: Prefeitura de Pedro Juan Caballero – Sala de Projetos, 2010. 

 

O documento brasileiro mencionado esclarece que nenhum método de destinação 

conhecido é ao mesmo tempo seguro, adequado e economicamente viável. Se os pneus forem 

armazenados nos aterros podem constituir criadouros de mosquitos e outros agentes 

transmissores de doenças, como os roedores. Se a opção for queimar, como acontece 

criminosamente em Pedro Juan Caballero, os danos causados ocorrem em razão de que a 

queima dos pneus produz substâncias altamente tóxicas e emissões “mutagênicas
111

”. O 

documento ainda faz esclarecimento sobre a quantidade de óleo gerado pela queima de um 

pneu, bem como da sua composição e malefícios à saúde. 

                                                           
111 Um mutagênico é uma substância que causa modificações nos materiais genéticos (mutações) que podem levar a 

câncer, defeitos de nascença, ou abortos. Environmental Protection Agency (US), Air Emissions from Scrap Tire 

Combustion 9 (1997) (“US – Air Emissions”) (Exhibit BRA-26) citado por Brasil, 2006. 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdpf101/anexo/PrimeiraPeticaodoBrasilperantea

OrganizacaoMundialdoComercio.pdf> Acesso em 08/03/2012. 
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Cada pneu que queima gera até 5 litros de óleo pirolítico, um material oleoso 

que contém diversos produtos químicos tóxicos, incluindo os perigosos 

hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (PAHs) e metais pesados, tais 

como arsênio, níquel, zinco, cádmio, mercúrio, cromo, e vanádio. Metais 

pesados são altamente tóxicos e produzem uma variedade de efeitos 

adversos à saúde, incluindo a perda de memória de curto prazo, deficiências 

de aprendizado, supressão do sistema imunológico, problemas 

cardiovasculares, danos nos rins, problemas de fertilidade, atrofia muscular, 

cegueira parcial, deformidades em crianças, e câncer de pele As cinzas 

produzidas pela queima contem vários dos mesmos contaminantes 

encontrados no óleo (BRASIL, 2006, p. 11-12). 

 

Esse óleo gerado, o pirolítico, pode percorrer longas distâncias e, deste modo, 

contaminar a água e o solo. Também precisam ser destacados os compostos prejudiciais à 

saúde proveniente da fumaça tóxica produzida pela queima, que tanto chama a atenção na foto 

16, tais como “como dioxinas, furanos, partículas, monóxido de carbono, nitrogênio e óxidos 

de enxofre, compostos orgânicos voláteis, benzeno, cloreto de hidrogênio, bifenilas 

policloradas, e hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (PAHs)” (BRASIL, 2006, p. 13). A 

maioria desses compostos químicos, informou o referido documento, podem provocar riscos 

significativos a saúde a curto ou em longo prazo, incluindo “mortalidade prematura, 

deterioração das funções pulmonares, supressão do sistema imunológico, efeitos respiratórios, 

problemas do coração e torácicos, depressão do sistema nervoso central, e irritação da pele, 

dos olhos, e da membrana mucosa” (BRASIL, 2006, p. 14). 

A escolha pelo depósito dos pneus em aterros tampouco é viável, pois estes são itens 

não biodegradáveis. Além disso, ocupam grandes e valiosas áreas do aterro e diminuem sua 

vida útil. O documento do qual se extraiu tais informações faz referência a uma listagem de 

problemas gerados pelo depósito de pneus nesses locais. As informações foram retiradas de 

um relatório comissionado pela Comunidade Europeia: 

 

(1) eles tendem a voltar à superfície e quebrar as coberturas das camadas, 

prejudicando o assentamento da terra no longo prazo e a sua reabilitação; (2) 

eles contribuem para o colapso interno e falhas da superfície; (3) deles 

podem lixiviar substâncias químicas orgânicas potencialmente prejudiciais; 

(4) eles podem causar combustão e incêndios; e, (5) o aço dentro dos pneus 

pode danificar as camadas de geomembrana (BRASIL, 2006, p. 16-17) 

 

Portanto, se as opções de depósitos usadas não são apropriadas, o que seria possível 

fazer para resolver o problema? Qual é a técnica adequada? 

A busca por um método que além de seguro seja adequado e econômico tem sido a 

preocupação de muitos países ricos. O governo, universidades, centros de pesquisas e, até 
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mesmo, a própria indústria de pneus, estão engajados nesta luta. Assim, várias opções estão 

sendo testadas e empregadas, “tais como a queima de pneus em fornos de cimenteiras, seu uso 

para construir espaços de recreação, a adição de materiais de pneus a misturas asfálticas, e a 

redução dos mesmos aos materiais originais através da pirólise
112

” (BRASIL, 2006, p. 16).  

A busca por soluções ou simplesmente alternativas para amenizar os problemas com 

os pneus também tem feito parte das ações do Paraguai e, em especial de seu município, 

Pedro Juan Caballero. O país tem aprimorado o seu quadro de legislação ambiental que, 

comparado ao do Brasil, ainda é bastante deficitário. O Paraguai no ano de 2009 criou a Lei nº 

3.956 de Gestão Integral de Resíduos Sólidos
113

, porém ainda não foi regulamentada. 

Segundo notícia veiculada pelo site da SEAM, no dia 10 de agosto de 2011, após dois anos da 

promulgação é que se iniciaram os estudos para fazer a regulamentação. O atraso sobreveio 

porque o projeto original da lei previa que os municípios deveriam regulamentar tal lei. 

Contudo, uma modificação feita no final de 2010 transferiu a responsabilidade para a 

secretaria estatal. 

 Assim como o Brasil, o Paraguai também proibiu a importação de pneus usados. 

Entretanto, a Resolução paraguaia de n
o 

1078/11 proibiu apenas a importação de pneus para a 

reutilização direta, sem serem previamente reformados. O Brasil, por outro lado, foi mais 

rígido nesta questão, permitindo a importação apenas de pneus novos, alegando que é inviável 

adquirir pneus reformados porque sua vida útil é menor.   

Apesar de ser mais flexível neste item, ainda é possível dizer que a resolução 

paraguaia permitiu um avanço na questão dos descartes dos pneus, pois no seu art. 4 proibiu a 

disposição final de pneus inteiros em aterros; no art. 5, determinou a deposição desses, 

somente após serem triturados ou feitos em pedaços, para evitar a acumulação de água; e, no 

art. 6, proibiu a queima de pneus a céu aberto.   

Mas, como tudo isso tem ficado na prática? Em busca de resposta, foi feita uma nova 

ida a campo em fevereiro/2012 e pôde ser verificado que ainda existe uma grande distância 

entre a determinação legal e a prática. Desde os primeiros trabalhos de campo, foi unânime as 

respostas alegando que o problema maior consiste na falta de aplicabilidade das leis.  

                                                           
112

 “A pirólise está surgindo como alternativa de recuperação energética e reciclagem, mas a tecnologia é 

recente, experimental e cara. O processo envolve uma decomposição autossuficiente de materiais de pneus em 

carbono, óleo e gás em um ambiente livre de oxigênio” (BRASIL, 2006, p. 21).  
113

 Art. 1º Objeto. La presente Ley tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un régimen jurídico a la 

producción y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido normativo y utilidad práctica deberá 

generar la reducción de los mismos, al mínimo, y evitar situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad 

ambiental. Cumpre destacar que a lei apenas foi promulgada e ainda não regulamentada.  
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[...] Aqui a gente tem também a legislação, mas na prática ninguém respeita. 

(DPJC-VIII, 2010). 

 

Lo que está en la ley es una cosa y en la práctica es otra, infelizmente  

estamos así. (DPJC-VI, 2010). 

 

Hay un libro, este tiene 25 leyes ambientales, la cantidad de leyes de las más 

moderna de America dicen […] pero, se hace muy poco, no hay recursos. 

(DPJC-X
114

, 2010). 

 

Tem legislação, mas o que coloca em prática é bem diferente (DPJC-IX, 

2012). 

 

Quanto a essa questão, Machado (2010) é contundente e afirma que “nós – latino-

americanos – às vezes pensamos que aqui as regras jurídicas ficam sempre no papel e que não 

são jamais implementadas. Esquecemos de que os problemas são os mesmos em todos os 

países, inclusive nos Estados desenvolvidos”. Portanto, esse problema não é específico do 

Paraguai.  

A situação atual dos pneus, esclareceu DPJC-IX, não mudou muito daquela existente 

em 2010. A nova atitude adotada pela prefeitura a fim de controlar a proliferação do mosquito 

da dengue (Aedes Aegypti) é de aterrar diariamente os pneus que chegam no “lixão” 

utilizando os próprios resíduos do local. Em suas palavras, “estamos aterrando os pneus com 

o próprio lixo. Nosso “lixão” ainda não tem tratamento, está a céu aberto [...]” (DPJC-IX, 

2012). 

Questionado sobre a trituração determinada em lei, disse que não se coloca em prática 

porque é uma máquina de valor muito elevado e não é uma solução ambiental porque a 

borracha e o arame permanecem. Logo, serviria apenas para evitar o acúmulo de água.  

Quanto à queima dos pneus, foi confirmado que mesmo mais espaçadas, essas 

continuam a acontecer. A prefeitura recolhe todas as unidades que encontra jogadas próximas 

a córregos, estradas e levam para o “lixão”, onde é feito o processo de cobertura. Porém, o 

entrevistado informou que, às vezes, a grande quantidade de pneus, os problemas com a 

máquina, ou o “mal tempo”, impedem a conclusão deste trabalho no mesmo dia, o que acaba 

dando oportunidades para a realização das queimadas a fim de se extrair o arame. 

 

A gente aterra para não acumularem água, mas como é um volume muito 

grande se fica uma parcela fora eles queimam para vender o arame. 

Geralmente a gente tem uma máquina que trabalha lá dentro do “lixão”. 

Quando chega o caminhão eles já vão aterrando, mas muitas vezes a 
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Dirigente de Pedro Juan Caballero X. 
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máquina quebra, chove... então o pessoal aproveita porque para eles é 

dinheiro, então fica difícil o controle (DPJC-IX, 2012).  

     

A realização das queimadas incomodam diretamente a população dessas cidades, 

uma vez que as nuvens de fumaça alcançam a área urbana. Na fala do Dirigente de Pedro Juan 

Caballero XI (DPJC-XI), são realizadas queimadas também em áreas periféricas e então as 

“fuligens comprometem as pessoas, há dias que vem pra cidade uma nuvem fumaça; há áreas 

imensas com resíduos dos pneus queimados”. O DPJC-VI também confirmou “[…] queman 

todito y respiramos, lo peor que viene a la ciudad respiramos ese gas contaminante”. 

Portanto, por mais que as vendas dos pneus sejam realizadas no lado paraguaio não 

significa que a cidade brasileira esteja isenta dos prejuízos causados por esse produto, seja ele 

no campo ambiental seja no econômico, o que para o DPP-II é um problema de fronteira. 

O DPP-III informou que muitos desses pneus são descartados em Ponta Porã e que a 

prefeitura tem despesas elevadas para dar uma destinação que cause menor impacto ao 

ambiente. Percebe-se que essa situação causa certa revolta ao entrevistado porque as lojas de 

revenda desse produto estão todas do lado paraguaio. Assim, além de não obter lucro com o 

comércio, também fica impossibilitada a aplicação da legislação brasileira.   

O Brasil, através do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, no ano de 

2009, criou a Resolução nº 416, que dispõe “sobre a prevenção à degradação ambiental 

causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada.” A determinação 

expressa em seu art. 1º, inicialmente faz acreditar que os pneus não deveriam ser problema 

para Ponta Porã, pois obriga “os fabricantes e os importadores de pneus novos, com peso 

unitário superior a 2.0 kg (dois quilos), [...] a coletar e dar destinação adequada aos pneus 

inservíveis existentes no território nacional [...]” (BRASIL, 2009, p.1). 

Entretanto, o fato desses produtos serem vendidos no país vizinho acaba isentando as 

empresas instaladas no Brasil de qualquer responsabilidade sobre esse produto. Outra questão 

é que o §1
o
, do art. 4º, estabelece que “os distribuidores, os revendedores, os destinadores, os 

consumidores finais de pneus e o poder público deverão, em articulação com os fabricantes e 

importadores, implementar os procedimentos para a coleta dos pneus inservíveis existentes no 

País
115

”, porém como a revenda é feita no Paraguai, a prefeitura de Ponta Porã não tem com 

quem dividir a responsabilidade. 
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 Grifo nosso. 
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A Lei 12.305/10
116

, no art. 3º, inciso XVII, institui a responsabilidade 

compartilhada
117

 pelo ciclo de vida dos produtos, assim pode-se dizer que na situação descrita 

de Ponta Porã o poder público terá, sozinho, a obrigação de implementar os procedimentos 

para a coleta dos pneus inservíveis porque se trata de saúde pública e do meio ambiente.  

Portanto, o DPP-III informou que foi realizado um convênio com uma empresa de 

Campo Grande para recolher os pneus. O outro entrevistado, DPP-II, esclareceu que a 

princípio os pneus eram enviados para Brasília, mas que no momento tem ficado no próprio 

Estado. O entrevistado disse que a prefeitura tem um depósito no bairro Copa Fronteira onde 

ficam os pneus que são recolhidos pelo centro de zoonose até serem levados pela empresa.  

De acordo com DPP-III, a prefeitura paga para que a empresa busque os pneus. 

Apesar de ter um custo elevado, ainda é menor que as despesas com a dengue. Em suas 

palavras: 

 

Tem um convênio com uma empresa que vem e recolheu esses pneus. Mas, 

por que a prefeitura tem esse convenio, gastando uma nota pra recolher 

pneus se nós não temos uma loja no Brasil? Nós temos uma empresa 

contratada, ela vem recolhe os pneus de Ponta Porã e leva para reciclar, para 

moer, pra fazer uma série de coisas. Então o município recolhe, nem é 

vendido, nós pagamos para ela levar. E fica mais barato que a dengue. Mas 

se olhar por outro aspecto, onde tem loja de pneu em Ponta Porã? Não tem 

nenhuma, agora esse custo é do município, são problemas que são muito 

cômodos para a administração do outro lado (DPP-III, 2010). 

 

 Apesar do esforço, o DPP-VII informou que, mesmo assim, um caminhão de pneus 

ainda é levado praticamente todos os dias ao aterro de cobertura da cidade. Segundo o 

entrevistado, o município é pressionado pelo IBAMA para solucionar o problema, porém 

percebe-se uma grande indignação pelo fato de serem responsabilizados por algo que não foi 

por eles provocado. 

Nesse sentido, concorda-se com Rodrigues ([199-]) ao afirmar que existe uma 

cortina de fumaça envolvendo o processo de produção destrutiva no que se refere à 

responsabilidade pelos danos ambientais. Geralmente, a culpa recai apenas em alguns setores 

da sociedade. Neste caso, os culpados são a prefeitura por permitir pneus no lixão e, também, 

o próprio consumidor que os adquiriu no Paraguai por um valor muito menor.   
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 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
117

 Art 3º, inciso XVII – “Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de 

atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 

consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para 

minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde 

humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos.” (Lei 12.305/10). 
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Entretanto, não se questiona o porquê da existência de tantos pneus, de tantos carros 

e da busca incessante por desenvolver modelos variados que atendam a todos os gostos e 

necessidades. Cada vez mais o desejo de adquirir um deles é aumentado graças aos inúmeros 

apelos publicitários, que como bem elucida a autora, incentivam o seu uso para se obter 

status
118

.  

Deste modo, como afirma Rodrigues ([199-], p. 23-24), “embora já esteja 

demonstrado, em larga medida, que a produção de mercadorias e a produção da segunda 

natureza seja de ‘responsabilidade’ do modo industrial de se produzir, esta está 

simbolicamente deslocada para os indivíduos consumidores”. Assim, esclarece a autora que a 

responsabilidade recai sobre o consumidor para se preservar o “ideário” que não é o trabalho 

que produz, mas sim o capital e que esse é o responsável pela riqueza e não pela pobreza e 

destruição da natureza.    

Diante disso, sabendo que uma redução na produção e consumo dos automóveis é 

algo distante da atual realidade
119

 e que, portanto continuará existindo a necessidades da 

compra de pneus, resta a Ponta Porã e Pedro Juan Caballero encontrar soluções paliativas para 

o problema com o descarte dos pneus.  

Segundo DPJC-IX, a referida solução já não é algo distante. O entrevistado acredita 

que a solução para grande parte dos resíduos derivados de petróleo, como pneus, sacolinhas 

plásticas e isopores, está na instalação de uma empresa privada que vem fazendo pesquisa de 

mercado para eleger um local para sua instalação. Trata-se de uma empresa de grande porte, 

que está em formação e cujos donos são norte-americanos.   

O entrevistado se mostrou otimista com a possível instalação. Esclareceu que os 

empresários exigem apenas exclusividade por determinado tempo e, que ao voltarem da 

China, onde foram comprar os maquinários, os visitarão para decidir se haverá um 

fechamento de contrato.  

Cabe ressaltar que os referidos empresários estão interessados em atender os 

municípios vizinhos, inclusive os brasileiros. Entretanto, poderá haver problemas para 

legalizar a importação desse tipo de resíduo, primeiramente porque o Paraguai possui a 

Resolução n
o 

1078/11, que proíbe a importação de pneus usados sem antes terem sido 

reformados; em segundo lugar, que a Convenção da Basiléia sobre o Controle de 
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 Uma sociedade que tem o uso do automóvel necessário para obtenção de status tem dificuldades em avançar 

em políticas para melhorar os transportes coletivos, pois esses, quando bem estruturados, podem oferecer 

qualidade de vida.    
119

 Com a existência dos apelos pela preservação ambiental, atualmente empresas automobilísticas tentam 

desenvolver tecnologias para criar carros mais “ecológicos”. Entretanto, os modelos que dispensam o uso dos 

tradicionais pneus continuam restritos às ficções científicas.  
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Movimentos Transfronteiriços de Resíduos cria mecanismos que dificultam o trânsito de 

resíduos sem prévia autorização, como o que já ocorre com Ponta Porã
120

.   

Por fim, percebe-se que as alternativas encontradas nunca são voltadas a combater o 

consumismo. Deste modo, qualquer medida tomada se reduz em ações paliativas e que são 

perfeitamente aceitas pela sociedade porque acreditam que qualquer problema, por mais grave 

que possa parecer, será com o tempo resolvido através da ciência e da tecnologia. 

 

 

  3.2.3 - As moradias irregulares e os córregos urbanos  

 

 

Os municípios de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero tem a maior parte de sua 

população morando na área urbana. Não obstante, por mais que isso seja justificado pelo 

êxodo rural, ainda se pode acrescentar a influência da exaltação da urbanização presente na 

sociedade que, como afirma Leff (2004, p. 288), é entendida como “modelo de civilidade, 

denegrindo os estilos de vida rural como formas pré-modernas e inferiores de existência”.  

Entretanto, como observa Porto-Gonçalves (2006, p. 183), “a ideologia do urbano 

como ‘modelo de civilidade’ não corresponde à realidade cotidiana onde está 70% da 

população urbana do planeta”. Deste modo, para o autor, o que é assistido é um aumento não 

na urbanização, mas na desruralização, pois a grande maioria dessa população vive sem os 

serviços básicos de água tratada, esgotamento sanitário, coleta de resíduos, saúde, transporte, 

entre outros. Para Porto-Gonçalves (2006), a periferia é uma outra categoria, pois, não 

compreende nem o rural nem o urbano.  

Essa população marginalizada ainda é acusada como principal responsável pelos 

problemas ambientais nas cidades. Na verdade, não é percebido que são vítimas do próprio 

modo de produção; esse que gerou os verdadeiros poluidores, os detentores do capital.   

As prefeituras das cidades em estudo informaram que as moradias irregulares são 

muitas e, por isso, trazem sérios transtornos para os dirigentes. Trata-se de habitações na 

grande maioria inapropriadas/inadequadas para se viver com dignidade e localizadas em áreas 

que deveriam ser de preservação permanente. Portanto, para muitos destes moradores, até 

mesmo os serviços básicos acima citados podem representar um sonho.  
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 O município tem dificuldades para enviar para reciclagem os pneus porque se trata de resíduos produzidos em 

outro país, então ao entrar em Ponta Porã é reconhecido pela Receita Federal como produto de exportação.  
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Verificou-se que os serviços de água tratada, esgotamento sanitário e coleta de lixo 

no município de Pedro Juan Caballero é mais deficitário que no município de Ponta Porã. 

Segundo informações fornecidas pela Empresa de Serviços Sanitários do Paraguai - ESSAP , 

apenas 5.700 domicílios, localizados na área central e em parte dos bairros, são atendidos com 

água tratada, enquanto que Ponta Porã teria 11.964 domicílios atendidos por esse serviço
121

.   

Na informação fornecida pelo funcionário da ESSAP, essa quantidade não 

corresponde a 50% da população pedrojuanina. Os demais possuem seu próprio poço ou são 

servidos pelos poços do governo que não recebem tratamento. Quanto ao esgotamento 

sanitário, o funcionário informou que a rede existente atende apenas 30% da população, 

cobrindo principalmente a área central, enquanto os demais utilizam de fossas ou lançam seus 

dejetos nos córregos.  

Assim, por mais que não seja o objeto dessa pesquisa diagnosticar o estado das águas 

superficiais e subterrâneas, tampouco verificar a profundidade de aquíferos, apenas 

percorrendo essas cidades e observar a quantidade de córregos que as cortam, é possível 

concluir que a utilização de fossas, em muitas partes das cidades, pode contaminar o lençol 

freático devido à sua superficialidade.  

Cabe ressaltar que, na cidade de Pedro Juan Caballero, até mesmo o esgoto de 

responsabilidade da empresa ESSAP provoca “danos ambientais” porque, assim como os 

demais dejetos gerados na cidade, esses também não recebem nenhum tratamento antes de 

serem lançado a céu aberto. O DPJC-VI esclarece que “o esgoto de la empresa ESSAP es 

direccionada hasta un lagar cerca do frigorifico municipal, es jogado ao aire livre en un 

terreno donde hasta ya se ha convertido en una laguna artificial, no es tratado. Es conducido 

hasta ese lugar por medio de cañerías”.  

O frigorífico municipal mencionado acima, conhecido em Pedro Juan Caballero 

como matadero, foi por muitas vezes lembrado nas entrevistas em razão de ter os seus dejetos 

lançados diretamente no córrego, como é possível verificar na figura seguinte.  
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 Informação obtida em: <http://www.pontapora.ms.gov.br/cidade-perfil-populacao.php> .Acesso em: 

06/06/12. 
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Figura 15 - Fotos da deposição dos dejetos do matadero municipal de Pedro Juan Caballero/PY 

Autoria: COSTA, Cecilia.2012. 

 

O DPJC-IX assegurou que a prefeitura pretende solucionar o problema através de 

uma terceirização do serviço. Disse que estão tentando trazer um mini frigorífico para atender 

apenas o consumo local. Entretanto, é duvidoso acreditar que uma empresa privada agirá 

diferentemente daquela pública que lá se encontra. A figura 16 apresenta o atual matadero.   

 

 

 
Figura 16 - Matadero municipal de Pedro Juan Caballero/PY 

Autoria: COSTA, Cecilia. 2012 

 

Quanto à questão do esgoto no município brasileiro, o DPP-VII informou que houve 

um grande avanço, pois conseguiram ampliar a rede de 6 para 60%. Um  outro ganho diz 
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respeito ao direcionamento desses dejetos para uma ralf e, não mais, para o córrego Ponta 

Porã. É uma mudança recente, tanto que o Geo Cidades de Ponta, publicado em 2010, relatava 

que apenas 4% dos efluentes coletados pela Empresa de Saneamento do Estado de Mato 

Grosso do Sul – Sanesul - recebiam tratamento e eram lançados nos córregos.  

O Geo Cidades de Ponta Porã aponta os dejetos domésticos, comerciais e industriais 

como responsáveis pela contaminação das águas superficiais e adverte que a continuação 

dessa situação prejudicial poderá comprometer até mesmo o lençol freático. Na figura 17 é 

possível verificar o descarte de resíduos industriais em um curso d’água.  

 

 
Figura 17 - Esgoto lançado pela indústria na nascente de um dos córregos de Ponta Porã 

Fonte: Zefa Valdivina Pereira, Geo Cidades Ponta Porã. 2010 

 

No que se refere à coleta do “lixo” desse município, segundo o DPP-II, 100% da área 

urbana é cobertura. Entretanto, 20% do total de resíduos gerados na cidade ainda ganham 

outros destinos devido ao fato de que a coleta nas periferias é realizada em um número de 

vezes menor. Já no munícipio de Pedro Juan Caballero, informou DPJC-IX, a coleta cobre 

80% da área urbana, restando as áreas de difícil acesso. Isso reforça o que já foi citado quanto 

ao atendimento dos serviços básicos nas periferias.  

Segundo DPJC-VI, no município paraguaio não existe uma estimativa da quantidade 

de casas localizadas próximas aos córregos, mas assegura que todas as nascentes e as margens 

estão ocupadas. O entrevistado ainda reforçou “existen muchísimas casas muy cercanas a los 

arroyos, diria más francamente que hay casas que están construídas encima de las orillas, 

que arrojan todo tipo de desecho en el arroyo” (DPJC-VI, 2012). Para o entrevistado, o 

problema existe porque no passado a prefeitura dirigida por políticos com pouca consciência 

ambiental doava terrenos a aqueles que solicitavam, sem haver critério algum de 

planejamento, sem considerar as consequências ao meio ambiente. Valiam-se apenas das 

amizades e parentescos. Tal situação se agravou devido ao aumento populacional muito 

acelerado, demandando mais terrenos e casas, obrigando as pessoas a viverem em lugares que 

por lei deveriam ser protegidos.  
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A legislação paraguaia, através do Decreto n. 18.831/86, art. 3º, determina: 

 

 A los efectos de la protección de ríos, arroyos, nacientes y lagos se deberá 

dejar una franja de bosque protector de por lo menos 100 (cien) metros a 

ambas márgenes de los mismos, franja que podrá incrementarse de acuerdo 

al ancho e importancia de dicho curso de agua (PARAGUAI, Decreto n. 

18.831/86, art. 3º). 

  

Ocorre que, na prática, inexiste a proteção de 100 m das margens dos córregos em 

Pedro Juan Caballero, conforme mencionado acima. Apesar de haver essa divergência entre o 

que é determinado pela lei e o que é executado, verificou-se que a situação atual tem causado 

preocupação para os dirigentes, levando-os a buscar soluções, como se pode comprovar no 

“Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental
122

”. Este determina “a corto plazo la 

creación de Ordenanza Municipal que prohíba taxativamente la construcción de viviendas en 

áreas de protección en ambas márgenes del arroyo (30 metros como mínimo)” (PARAGUAI, 

2010, não paginado). 

No referido plano ainda são definidas três ações prévias para possibilitar a 

recuperação e “manejo sustentável” dos córregos, as quais são: 

 

- Intervenciones fuertes en punto clave de cauces (nacientes, áreas de 

recarga, etc.); 

- ordenación urbana, y establecimiento  de Áreas de Régimen Específico una 

vez definidas en dicha zona de Unidades de Actuación (30 m de cada 

margen); y, 

- acciones de calificación difusa, vinculada a la parquerización y progresivo 

equipamiento de los espacios incorporados al sistema  (PARAGUAI , 2010, 

não paginado). 

  

Portanto, percebe-se que o próprio município entende que há necessidade de retirar a 

população para proteger os córregos. Ainda assim, para o DPJC-VI, o interesse das 

autoridades pelo tema é todavia escasso. Em sua opinião, as moradias nas margens dos 

córregos, a falta de conscientização da população e a falta de interesse do poder público, 

contribuem com a contaminação dos córregos. Em suas palavras: 

 

La situación de nuestros arroyitos (córregos) está muy mal, prácticamente la 

batalla por la descontaminación está perdida por los siguientes motivos: falta 

de conciencia de la población, que todos los días contamina arrojando 

basuras (residuos orgánicos, inorgánicos, residuos líquidos, animales 

muertos, etc); la mala distribución poblacional (personas viviendo a las 
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 Corresponde ao Plano Diretor brasileiro.  
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orillas de los arroyos, sin ningún tipo de control municipal); escaso interés 

de las autoridades por el tema (DPJC-VI, 2012).  

 

O entrevistado ainda esclareceu que não existe nenhum projeto nem em 

desenvolvimento, nem em elaboração, voltado para os córregos e preservação de suas 

margens e nascentes. Afirmou que as únicas atividades desenvolvidas são pensadas pelas 

escolas e resumem em recolher resíduos inorgânicos encontrados em suas margens. 

Verifica-se em seu discurso a incorporação das ideias disseminadas pela mídia, pelos 

governantes, e pela classe dominante, de responsabilizar aqueles que na verdade são vítimas 

do sistema e que moram nesses locais por simples falta de opção. Constata-se também que 

esse mesmo discurso é reproduzido nas escolas porque as ações desenvolvidas indicam que 

não se ataca a raiz do problema, que não o aborda em sua complexidade como afirma 

Rodrigues (2005).  

 

As mazelas são consideradas desvios do modelo: os problemas urbanos são 

atribuídos à falta de planejamento, à migração, etc. Os problemas ambientais 

à pobreza que não sabe “preservar”, ou seja, que desmata, que joga lixo nas 

águas, etc. Ou seja, os impactos não são analisados em sua complexidade, 

mas atribuídos às falhas técnicas e/ou humanas (RODRIGUES, 2005, não 

paginado).  

 

Em Ponta Porã, esse discurso também apareceu na fala do DPP-VII, quando enuncia 

que “a situação econômica
123

 do povo ajuda muito a degradar o meio ambiente. Isso não é só 

aqui. Aqui é a pontinha, a gente vê em qualquer lugar. Outra coisa, a falta de educação das 

pessoas, educação ambiental mesmo, as pessoas não tem isso e nem querem ter”. 

O DPP-III é mais comedido e responsabiliza o poder público pelo problema das 

moradias nas áreas que deveriam ser de preservação. Em suas palavras: 

 

Em alguns lugares seria melhor você fazer uma reurbanização porque essa 

pessoa já está ali porque achou uma solução para viver por falta de ação do 

poder público. É uma solução precária que ele encontrou para viver, ele foi 

lá e resolveu o problema que o poder público não resolveu. (DPP-III, 2010).   

 

Ao contrário do município paraguaio, Ponta Porã tem se esforçado para retirar as 

moradias das áreas próximas aos córregos. O DPP-II informou que já foi realizado projeto de 

desfavelização de uma área às margens do córrego Ponta Porã, onde moravam 180 famílias. 

                                                           
123

 O entrevistado não se refere aos detentores do capital, mas aos pobres.  
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Para aquelas que aceitaram a transferência, ofereceu-se uma casa no residencial Ponta Porã e 

para as demais, que relutaram em sair, ofereceu-se a regularização de seu terreno. 

Essas cidades estão localizadas em um interflúvio, onde os rios de Ponta Porã vertem 

para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, enquanto que os rios de Pedro Juan Caballero 

correm para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai. A primeira possui seis córregos na área 

urbana (Peguajó, São João Mirim, Ponta Porã, São Estevão, São Tomáz e Geovay). Todos 

tributários do Rio São João. Pedro Juan Caballero possui três córregos (Marco Chorro, Leite’i 

e Falcon Cue). Todos esses córregos tem problemas com ocupações irregulares. Na figura 18 

é possível visualizar a localização desses córregos e, também, o seu estado de conservação em 

alguns pontos fotografados.  
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Figura 18 – Córregos urbanos de Ponta Porã/BR e Pedro Juan Caballero/PY. 
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Segundo o DPP-II, o plano diretor de Ponta Porã prevê a desapropriação dessas 

áreas, mas não podem fazê-la sem oferecer alternativas para esses moradores. A referida 

determinação consta no art. 33
124

, inciso I, item “f”, do Plano Diretor de Ponta Porã nestes 

termos:  

 

Implantar o projeto de urbanização de fundo de vale dos córregos urbanos 

com implantação de vias estruturais, recuperação das áreas de fundo de vale, 

várzeas e matas ciliares, reassentamento e regularização fundiária das 

famílias de baixa renda e qualificação ambiental (Plano Diretor de Ponta 

Porã, 2006, art. 33 inciso I, item F). 

 

Por sua vez, a legislação brasileira trata do assunto no Código Florestal (Lei 4.771, 

de 15 de setembro de 1965), determinando que, em relação à área de preservação 

permanente
125

, nas áreas urbanas será observado o respectivo plano diretor e as leis de uso do 

solo, respeitando-se os princípios e limites a que se refere o artigo 2º do Código Florestal
126

. 

O município de Ponta Porã disciplina essa matéria através da Lei Complementar 71, 

de 17 de dezembro de 2010, que institui seu Código Urbanístico, reunindo “no mesmo corpo 

legal as disposições sobre uso, ocupação, sistema viário, parcelamento, edificações e posturas 

                                                           
124

 Descreve as ações que compõem o Plano de Ações Básicas Prioritárias implementado para permitir alcançar 

os objetivos da Política de Desenvolvimento Local Sustentável. 
125

 Código Florestal Brasileiro, Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965, artigo 1º, §2º, inciso II: “área de 

preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2
o
 e 3

o
 desta Lei, coberta ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas”. 
126

 Código Florestal Brasileiro, Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965, artigo 2º: “Consideram-se de preservação 

permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura 

mínima será: 

1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;  

2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;   

3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;  

4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de 

largura; e,  

5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;   

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua situação 

topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;  

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 

(cem) metros em projeções horizontais; e, 

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer  que seja a vegetação.  

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos 

por lei municipal,  e nas  regiões  metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, 

obervar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites 

a que se refere este artigo” (grifo nosso). 
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do Município de Ponta Porã.” (art. 1º). Em seu art. 125, são listadas as ações que deverão 

observar as exigências específicas definidas no art. 126. 

 

Art.125. As disposições deste livro devem ser observadas nos casos de: 

I - realização de obras de infra-estrutura; 

II - construção, reforma e ampliação de edificações; 

III - concessão de alvarás de construção; 

IV - concessão de alvarás de localização e funcionamento de usos e 

atividades; 

V - urbanização de áreas, 

VI - parcelamento do solo; 

VII - emissão de certidões e habite-se. 

Art. 126 - As ações listadas acima deverão também observar as exigências 

específicas da Defesa Civil, da Vigilância Sanitária Municipal e Estadual, 

das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, das 

normativas e resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, bem como demais normas específicas de cada matéria (PONTA 

PORÃ, Lei Complementar 71 de 17 de dezembro de 2010). 

 

Diante de tudo que foi exposto, pode-se concluir que os problemas ambientais são o 

que Rodrigues (2005) denomina de “frutos podres” gerados pelo modo de produção 

capitalista. Esses problemas nas cidades em estudo tem suas causas atribuídas principalmente 

à classe de baixa renda porque queimam os pneus para extrair e vender o arame necessário 

para se obter o sustento. Moram em áreas que deveriam ser protegidas e para estarem ali 

retiram o mata ciliar, lançam seus dejetos nos córregos, causando assoreamentos e 

contaminação das águas. Entretanto, não se leva em consideração que essas pessoas não tem 

opções; são vítimas do sistema, sendo responsabilizadas pela ocorrência de problemas que, na 

verdade, as afetam diretamente, trazendo ainda mais danos e transtornos para suas vidas – já 

repletas de sofrimento.   

Através dos discursos e das próprias leis, verificou-se que, para os dirigentes de 

Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, o homem não é considerado parte integrante da natureza e 

que os elementos dessa são reconhecidos como recursos naturais. Neste sentido, o homem é 

visto como o degradador e, por essa razão, é preciso afastá-lo da natureza se desejar que essa 

fique protegida.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao dividir o trabalho em três tempos da natureza é possível fazer aproximação sobre 

o processo de valorização da natureza nas cidades fronteiriças de Ponta Porã/BR e Pedro Juan 

Caballero/PY. Afinal, esses diferentes tempos ilustram os significados que a natureza já teve 

nesses lugares e as marcas que deixou.  

No primeiro tempo, os elementos da natureza presentes no local que originou essas 

cidades constituíam uma paisagem concebida como bela. Tal concepção era tão significativa 

para os viajantes que contemplavam a paisagem que eles a batizaram como “Ponta Bonita”. 

Assim, esse nome que, inicialmente, representava o ponto de parada para os viajantes, em 

seguida, serviu para denominar os povoados (Punta Porã, no lado paraguaio e Ponta Porã, no 

lado brasileiro), gêneses das atuais cidades. Quando esses povoados evoluíram para 

municípios, o lado paraguaio substituiu o nome por Pedro Juan Caballero e no lado brasileiro, 

mesmo havendo a tentativa de mudar para Antônio João, acabou prevalecendo o nome 

original, marcando definitivamente a existência daquela “paisagem bonita” na história. 

No segundo tempo, a concepção da natureza como recurso serviu para intensificar a 

exploração da erva mate e contribuir, mesmo que indiretamente, para a formação dos 

povoados. Portanto, mesmo que a exploração do “Ouro Verde” não tenha sido o principal 

responsável por tal formação, mas favoreceu para atrair mão-de-obra para os ervais e 

fomentar as relações comerciais estabelecidas na “fronteira”.  

Cabe ressaltar que o reconhecimento dos elementos da natureza como recurso 

prevaleceu diante da visão romantizada, presente no primeiro tempo da natureza. Pois, aquela 

paisagem que originou o nome do local, já no início do século XX, havia sido modificada. 

Aos poucos, os perobais e uma das lagoas foram cedendo espaço para as edificações urbanas. 

Da paisagem original restou, apenas, a lagoa maior que sofreu alterações por meio de técnicas 

de engenharia e hoje é um ponto turístico em Pedro Juan Caballero graças à sua importância 

para a história do local e, também, porque representa a “natureza” no urbano.  

Esse período, correspondente ao segundo tempo da natureza, ilustra um momento 

histórico onde os elementos da natureza eram visto como recursos inesgotáveis. Porém, esta 

visão provocou danos, os quais são denominados de “problemas ambientais” e causou 

preocupações para os dirigentes dessas cidades.  

Se nos períodos anteriores o significado de natureza fez história, não seria a versão 

atual que passaria despercebido. Deste modo, mesmo que o significado de natureza não se 
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resuma a “problemas ambientais”, a preocupação causada por estes tem ocupado um papel de 

destaque nas cidades em estudo, a ponto de influenciar nas relações estabelecidas entre os 

dirigentes.  

É possível fazer essa afirmação ao verificar que Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, 

apesar de conviverem uma ao lado da outra, passaram um século sem desenvolver nenhum 

projeto em conjunto. Todas as ações desenvolvidas eram voltadas a combater incêndios que 

se alastravam, problemas com a Dengue ou com a Febre Aftosa. Não existiam projetos de 

integração para a situação de fronteira. Atualmente, além das relações estabelecidas através 

do PARLIM, os dirigentes também tem desenvolvido projetos em conjunto.  

Durante a realização da pesquisa, essas cidades trabalhavam com três projetos em 

conjunto, sendo dois voltados para a área urbana, nomeados de “Resíduos Sólidos” e 

“Revitalização da Linha de Fronteira”. Assim, apesar do papel importante desses projetos de 

estreitar as relações entre os dirigentes locais, no concreto, eles em si, são contraditórios. 

Primeiramente porque são planejados sobre uma ideologia de sustentabilidade; segundo, 

porque enquanto um deles visa resolver a questão dos resíduos sólidos, o outro pretende 

melhorar o aspecto da “fronteira” para fomentar o comércio que, consequentemente, gerará 

mais resíduo. 

Outra questão a ser destacada em um desses projetos refere-se à proposta de fazer 

leis mais parecidas entre os dois municípios para facilitar a sua aplicabilidade. Não se trata de 

torná-las iguais e, sim, próximas porque desejam respeitar as individualidades de cada país e 

município. Trabalhar com esse tema para essas cidades é importante porque no Paraguai a 

legislação ambiental é mais deficitária quando comparada à brasileira. Por essa razão, Pedro 

Juan Caballero quer aproveitar a proximidade com Ponta Porã para extrair ideias e ampliar 

seu quadro de leis.  

Cumpre ressaltar que, analisando as legislações ambientais desses países, percebe-se 

que a menção ao uso da técnica é recorrente e assume relevância nos discursos, demonstrando 

que esta tem sido a forma encontrada na sociedade moderna para apresentar soluções para os 

chamados “problemas ambientais” identificados. Esse fato também fica constatado nas 

cidades estudas através das falas dos dirigentes e dos professores. 

O que se observa é que, ao tratar de forma técnica tais problemas, professores e 

dirigentes acabam por reduzir a complexidade da questão para uma abordagem pontual, que 

ataca, apenas, as consequências e não a origem do problema. Afinal, tais problemas estão 

relacionados à forma como a sociedade moderna tem se relacionado com os elementos da 

natureza.  
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Outro ponto importante é o próprio entendimento de “problemas ambientais”, pois, 

além da forma simplista como são abordados, também a denominação não indica 

precisamente as questões fundamentais enfrentadas no mundo moderno, pois ao indicar o 

ambiental como problema exclui a perspectiva de produção social do problema. 

Isso se justifica porque são problemas que afetam principalmente o homem, que no 

seu egoísmo os reconhece somente, porque pode lhe trazer danos e provocar riscos. Leiam-se 

os riscos como questões ligadas à própria saúde, sobrevivência da espécie humana, como 

também os prejuízos financeiros, e os lucros que poderiam ser diminuídos em razão da falta 

de matéria prima. Nesse sentido, a partir do momento em que o homem consegue resolver o 

problema de risco, os problemas ambientais “deixam de existir”.  

Através da pesquisa foi observado que entre os professores e os dirigentes houve 

uma substituição do uso da terminologia “natureza” para “meio ambiente”. Neste sentido, 

analisando pelo viés que os dirigentes governamentais ocupam e direcionam as políticas do 

Estado e escola é um de seus “aparelhos ideológicos” se torna compreensível a mudança. 

Afinal, discutir natureza é trabalhar com filosofia, enquanto que com “meio ambiente” o 

tratamento é técnico, o que é conveniente para a classe dominante porque contribui para a 

manutenção do status quo.   

No que se refere à visão de uma natureza fragmentada na “fronteira”, é possível 

afirmar que – para os professores – essa concepção tem se mostrado presente, mesmo sendo a 

fronteira um limite, somente, político imposto pelo homem e, não podendo se estender para a 

natureza. Já para os dirigentes essa fragmentação tem sido aos poucos diluída, pois ao 

sentirem necessidades de discutir em conjunto os “problemas ambientais” demonstram 

reconhecer que não há fronteira na natureza e que os problemas produzidos em uma cidade 

poderão perfeitamente ser compartilhado entre elas. 

Apesar dos dirigentes estarem avançando no rompimento de barreiras ligadas às 

fronteiras do humano e das ilusórias fronteiras naturais, no que se refere ao entendimento do 

ser humano como ser externo à natureza, continuam estagnados, reproduzindo uma ideia que 

o homem por não fazer parte da natureza, precisa ficar distante para protegê-la.  

Em conclusão, o tratamento dado à natureza com projetos, ações, e a vida cotidiana, 

refletem a construção do mundo moderno no sentido de dominação plena da natureza. 

Procurando encerrar, mas encaminhando para novas reflexões, utilizam-se as palavras do 

poeta Fernando Pessoa, que indicam a constante necessidade do livre pensar: 
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[...] Só a Natureza é divina, e ela não é divina… 

Se falo dela como de um ente 

É que para falar dela preciso usar da linguagem dos homens 

Que dá personalidade às cousas, 

E impõe nome às cousas. 

Mas as cousas não tem nome nem personalidade: 

Existem, e o céu é grande a terra larga, 

E o nosso coração do tamanho de um punho fechado. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA - PROFESSORES 

  

MM II NN II SS TT ÉÉ RR II OO   DD AA   EE DD UU CC AA ÇÇ ÃÃ OO   

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  FFEEDDEERRAALL  DDAA  GGRRAANNDDEE  DDOOUURRAADDOOSS  

GGrruuppoo  ddee  PPeessqquuiissaa  TTeerrrriittóórriioo  ee  AAmmbbiieennttee  

LL AA BB OO RR AA TT ÓÓ RR II OO   DD EE   PP EE SS QQ UU II SS AA SS   TT EE RR RR II TT OO RR II AA II SS   

 

Entrevista com professores 

 

Data da entrevista: _______________   

Local da entrevista: _____________________________________________________ 

 

Identificação do entrevistado 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Escola: ________________________________________________________________ 

Cidade: ________________________________________________________________ 

Disciplina: _____________________________________________________________ 

 

Questões Gerais 

 

1- Sempre morou aqui? Mora aqui há quanto tempo? Onde morava antes? Que atividade 

desenvolvia? 

 

2- Como é morar na fronteira? Gosta de morar aqui? Por quê? 

3- Quais os pontos que você identifica como sendo positivo e negativo em morar na 

fronteira? 

 

4- Seu cotidiano muda porque você mora em área de fronteira? Acredita que algo de 

diferente aconteça no seu cotidiano em função de morar na fronteira? 

 

5- Mantêm relações com a cidade vizinha? Que tipo de relações: compras, lazer, visitar 

amigos, trabalho? 

 

6- Conhece alguma relação governamental entre as duas cidades? Quais? Conhece algum 

resultado desta relação? Se conhecer, como a avalia? 

 

7- Você entende que existem problemas específicos para a sua cidade por estar localizada 

na fronteira? Se sim, quais são estes problemas? 

 

8-  Você entende que existem vantagens específicas para a sua cidade por estar localizada 

na fronteira? Se sim, quais são? 

 

9- Tem conhecimento de algum projeto na cidade referente ao meio ambiente? Quais? 

Conhece algum resultado destes projetos? Como os avalia? 
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10-  E projetos sobre meio ambiente desenvolvidos ou em desenvolvimento em parceria 

com a cidade vizinha?  

 

11-  Se existir, qual é o projeto? Participa dele? Quando iniciou? Quais os objetivos do 

projeto? Já teve algum resultado? Como os avalia? 

 

12-  Existem projetos na escola referentes ao meio ambiente? Quais? 

13-  Já desenvolveu algum projeto sobre meio ambiente em parceria com escolas do país 

vizinho? Quais? Já foram concluídos? Quais os resultados alcançados? Como os avalia? 

 

14- Existem áreas de preservação na cidade? (parques, córregos, fundos de vale) consegue 

localizá-las? 

 

15- Se existir, o que acha da existência delas? Deveriam ser criadas mais áreas? Por quê? 

 

16- Você usa estas áreas? O que tem nas áreas? Poderia identificar se sua vida é melhor pela 

existência da área preservada? 

 

17- Quais são os principais problemas ambientais existentes em sua cidade?  

 

18- Entende que estes problemas são atacados pelo poder público? De que forma? Por quê? 

 

19- Consegue identificar e indicar os principais problemas ambientais da cidade vizinha? 

 

20- Sabe dizer se eles se preocupam com estes problemas? Existe alguma ação para resolvê-

los? 

 

21- Teria sugestão de como resolver este problema? 

22-  Em sua opinião quais são os principais problemas ambientais nos diferentes níveis: 

- Do planeta 

- Do seu país 

- De sua cidade 

 

23- Como esses problemas podem ser resolvidos? 

- Planeta  

- País 

- Cidade 

 

24-  Aponte os problemas que você identifica como graves em sua cidade: 

- lixo urbano -  coleta 

- lixo urbano - deposito 

- poluição dos córregos 

- falta de área verdes na cidade 

- qualidade da água para uso doméstico 

- esgotamento sanitário 

- moradias inadequadas – beira de córregos, insalubridade, etc 

- outros indicar 
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25-  Estes problemas devem ser resolvidos por quem: 

- pelo estado 

- pela organização da população  

- pelas empresas privadas 

- pelo conjunto da sociedade – envolvendo Estado, população, empresas  
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA - DIRIGENTES 

  

MM II NN II SS TT ÉÉ RR II OO   DD AA   EE DD UU CC AA ÇÇ ÃÃ OO   

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  FFEEDDEERRAALL  DDAA  GGRRAANNDDEE  DDOOUURRAADDOOSS  

GGrruuppoo  ddee  PPeessqquuiissaa  TTeerrrriittóórriioo  ee  AAmmbbiieennttee  

LL AA BB OO RR AA TT ÓÓ RR II OO   DD EE   PP EE SS QQ UU II SS AA SS   TT EE RR RR II TT OO RR II AA II SS   

 

Entrevista com Dirigentes 

 

Data da entrevista: _______________     

Local da entrevista: _____________________________________________________ 

 

Identificação do entrevistado 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Cidade: ________________________________________________________________ 

Função que desenvolve: __________________________________________________ 

 

Questões Gerais 

 

1- Você entende que existem problemas específicos para a sua cidade por estar localizada 

na fronteira? Se sim, quais são estes problemas? E vantagens? 

 

2-  Existe alguma relação governamental entre as duas cidades? Se sim, quais? Como os 

avalia? 

 

3- Se não, por que não há parcerias? Quais são os principais empecilhos?  

 

4- Como se trabalha com aplicabilidade da legislação em uma cidade gêmea de país 

distinto? Existem dificuldades ou vantagens? Quais? 

 

5- Existem projetos na cidade referente ao meio ambiente? Quais? Já se tem resultados? 

Quais? Como os avalia? 

 

6-  E projetos sobre meio ambiente desenvolvidos ou em desenvolvimento em parceria 

com a cidade vizinha?  

 

7-  Se existir, qual é o projeto? Participa dele? Quando iniciou? Quais os objetivos do 

projeto? Já teve algum resultado? Como os avalia? 

 

8- Tem conhecimento da existência do “Plano Modelo de Gestão Ambiental 

Transfronteiriça para o desenvolvimento sustentável de Departamentos e municípios 

que limitam com países membros do MERCOSUL” desenvolvido em 1996? 

Se sim, participou dele? Seus objetivos foram alcançados? Quais objetivos foram 

alcançados? Como o avalia?  

 

9- Existem áreas de preservação na cidade? (parques, córregos, fundos de vale)? 
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10- Se existir, o que acha da existência delas? Deveriam ser criadas mais áreas? Por quê? O 

que tem nas áreas? 

 

11- Quais são os principais problemas ambientais existentes em sua cidade?  

 

12- Existem projetos para solucioná-los?  

a) Se sim, quais? Já se tem resultados? Como os avalia? 

b)  Se não, por que não há? Quais são os empecilhos? 

 

13- A cidade é toda servida de água tratada e esgotamento sanitário? Qual a porcentagem? 

Tem projetos para a ampliação da rede?  

 

14- Como se dá a coleta de lixo na cidade? Quantas vezes ela é efetuada na semana? 

 

15- Qual é o destino do lixo? Existe aterro sanitário? Projetos de reciclagem? 

 

16- A cidade tem problemas com moradias inadequadas (beira de córregos, insalubridade, 

etc.)? 

 

17- Existem projetos pra solucioná-los? Quais são as dificuldades? 

 

18- A cidade tem problemas com falta de áreas verdes? Existem projetos para ampliá-las? 

Por que? 

 

19- Consegue identificar e indicar os principais problemas ambientais da cidade vizinha? 

 

20- Sabe dizer se eles se preocupam com estes problemas? Existe alguma ação para resolvê-

los? 

 

21- Teria sugestão de como resolver este problema? 

 


