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RESUMO 

Esta dissertação abrange a análise da formação histórico-social de Corumbá, MS, e a 

influência dos imigrantes. Em especial, aborda as demandas dos imigrantes bolivianos. 

Aponta a identificação dos clubes sociais na bacia platina, sob o aspecto histórico. 

Focalizamos a pesquisa em três países: Argentina, Paraguai e Brasil. Este estudo teve 

como objetivo geral aplicar e transferir a construção de uma Unidade de Atendimento 

ao Imigrante Boliviano Indocumentado (UAIBI) ao Núcleo de Estudos de Trabalho e 

Cidadania de Imigrantes em Fronteira (NETCIF) da UFMS através de parceria com o 

Centro Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo (CBB) mediante articulação do Circuito de 

Apoio ao Imigrante. Dentre os objetivos específicos podemos destacar: I) entender 

como foram construídas as relações sociais e políticas por parte de imigrantes 

bolivianos em Corumbá, MS, a partir da criação do CBB; e II) compreender os status 

político e social atual do CBB; Quanto à metodologia, tratou-se de uma investigação 

descritiva. Adotamos procedimentos específicos para levantamentos de dados em 

acervos públicos (Núcleo de Documentação Histórica/CPAN/UFMS) e privados 

(Arquivo do CBB). Procedemos à revisão bibliográfica quanto à temática fronteiriça. O 

foco principal do estudo foi o CBB, em Corumbá, MS. Discorremos a respeito da 

fundação, objetivos, atividades realizadas e funcionamento atual do Centro Boliviano. 

Deste modo, identificamos que o CBB foi criado por um grupo de cambas que 

possuíam interesses de projeções sociais em Corumbá, MS. E, atualmente, trata-se de 

um espaço abandonado por aquela parcela de bolivianos cruceños. Ademais, mediante 

uma ação realizada no CBB, em 17 de novembro de 2017, sob a coordenação do Prof. 

Dr. Marco Aurélio Machado de Oliveira, constatamos que não houve procura 

expressiva por atendimento, por parte dos bolivianos, a respeito da questão documental 

(direitos e deveres). É ínfimo o interesse na obtenção de tais orientações, dentre as mais 

de 80 pessoas convidadas, pessoalmente, nas feiras-livres, apenas um boliviano nos 

procurou nesse dia. Portanto, a implementação e transferência da UAIBI junto ao 

NETCIF em parceria com o CBB é, sem dúvida, necessária, pois há muitos bolivianos 

indocumentados naquela fronteira, Brasil-Bolívia. Todavia, a pesquisa apontou que, no 

momento, tal proposta não frutifica, por razões variadas, e que é mister contínuas 

experiências neste sentido.  

Palavras-chave: Fronteira. Imigrantes. Indocumentados. Centro Boliviano-Brasileiro 

30 de Marzo. 
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RESUMEN 

 

 

Esta disertación abarca el análisis de la formación histórico-social de Corumbá, MS, y 

la influencia de los inmigrantes. En particular, aborda las demandas de los inmigrantes 

bolivianos. Señala la identificación de los clubes sociales en la cuenca del platino, bajo 

el aspecto histórico. Enfocamos la investigación en tres países: Argentina, Paraguay y 

Brasil. Este estudio tuvo como objetivo general aplicar y transferir la construcción de 

una Unidad de Atención al Inmigrante Boliviano Indocumentado (UAIBI) al Núcleo de 

Estudios de Trabajo y Ciudadanía de Inmigrantes en Frontera (NETCIF) de la UFMS a 

través de asociación con el Centro Boliviano-Brasileño 30 de Marzo (CBB) mediante 

articulación del Circuito de Apoyo al Inmigrante. Entre los objetivos específicos 

podemos destacar: I) entender cómo se construyeron las relaciones sociales y políticas 

por parte de inmigrantes bolivianos en Corumbá, MS, a partir de la creación del CBB; y 

II) comprender el status político y social actual del CBB; En cuanto a la metodología, se 

trató de una investigación descriptiva. Hemos adoptado procedimientos específicos para 

recopilación de datos en acervos públicos (Núcleo de Documentación 

Histórica/CPAN/UFMS) y privados (Archivo del CBB). Procedemos a la revisión 

bibliográfica en cuanto a la temática fronteriza. El foco principal del estudio fue el 

CBB, en Corumbá, MS. Disentremos acerca de la fundación, objetivos, actividades 

realizadas y funcionamiento actual del Centro Boliviano. De este modo, identificamos 

que el CBB fue creado por un grupo de cambas que tenían intereses de proyecciones 

sociales en Corumbá, MS. Y, actualmente, se trata de un espacio abandonado por 

aquella parcela de bolivianos cruceños. Además, mediante una acción realizada en el 

CBB, el 17 de noviembre de 2017, bajo la coordinación del Prof. Dr. Marco Aurélio 

Machado de Oliveira, constatamos que no hubo demanda expresiva por atención, por 

parte de los bolivianos, acerca de la cuestión documental (derechos y deberes). Es 

ínfimo el interés en la obtención de tales orientaciones, entre las más de 80 personas 

invitadas, personalmente, en las ferias libres, sólo un boliviano nos buscó ese día. Por lo 

tanto, la implementación y transferencia de la UAIBI junto al NETCIF en asociación 

con el CBB es, sin duda, necesaria, pues hay muchos bolivianos indocumentados en 

aquella frontera, Brasil-Bolivia. Sin embargo, la investigación apuntó que, en el 

momento, tal propuesta no fructifica, por razones variadas, y que es necesario continuas 

experiencias en este sentido. 

 

Palabras clave: Frontera. Los inmigrantes. Indocumentado. Centro Boliviano-Brasileño 

30 de Marzo. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa analisa a formação histórico-social de Corumbá, MS e a 

influência dos imigrantes nesse processo. Destacadamente, no momento, há um 

predomínio de imigrantes bolivianos naquela fronteira, Brasil-Bolívia.  

É impreciso o período em que os bolivianos chegaram à fronteira em 

estudo. Pesquisas como de Maia (2014) a respeito do uso da fronteira pelos 

bolivianos e cativos enfatizam isso. Esselin (2011) apresenta a confluência entre 

as frentes hispânicas e portuguesas nessa região. Ademais, Sabatel (2013) 

menciona a presença de bolivianos em comunidades rurais no limite entre Brasil e 

caBolívia no final do século XIX. 

Este estudo teve como objetivo geral aplicar e transferir a construção de 

uma Unidade de Atendimento ao Imigrante Boliviano Indocumentado (UAIBI) ao 

Núcleo de Estudos de Trabalho e Cidadania de Imigrantes em Fronteira (NETCIF) 

da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) através de parceria com 

o Centro Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo mediante articulação do Circuito de 

Apoio ao Imigrante. 

Dentre os objetivos específicos podemos destacar: I) entender como foram 

construídas as relações sociais e políticas por parte de imigrantes bolivianos em 

Corumbá, MS, a partir da criação do Centro Boliviano-Brasileiro 30 Marzo; e II) 

compreender os status político e social atual do Centro Boliviano-Brasileiro 30 

Marzo; 

Quanto ao traçado metodológico podemos elencar que a área de análise 

está relacionada à questão do funcionamento de territórios em uma área de 

fronteira, cujas singularidades e individualidades se mesclam proporcionando a 

construção de uma realidade particular. Nosso delineamento considerou a 

complexidade do cotidiano fronteiriço. De acordo com Fachin (1993), pesquisa é 

um procedimento intelectual para adquirir conhecimentos, através da investigação 

da realidade e busca de novas verdades sobre um fato (objeto, problema).  
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Do ponto de vista da natureza, se tratou de uma pesquisa aplicada já que 

está orientada para gerar conhecimentos de aplicação prática dirigidos à solução 

de problemas específicos e envolvendo interesses locais. Esta pesquisa visou sua 

aplicação em: Corumbá, MS. Em relação à forma de abordagem do problema, a 

pesquisa foi apenas qualitativa, justificada pelo foco no Centro Boliviano-

Brasileiro 30 de Marzo. Nesse sentido, é mais importante descrever do que 

quantificar. O ambiente fronteiriço se torna a fonte direta para coleta de dados.  

Tratou-se de uma pesquisa descritiva, acima de tudo, já que os objetivos 

apontam para a necessidade de descrever as características dos fenômenos e para 

o estabelecimento de relações entre variáveis analíticas.  

Referente aos procedimentos específicos adotamos o levantamento de dados 

históricos primários em acervos públicos (Núcleo de Documentação 

Histórica/CPAN/UFMS, por ex.) e privados (Arquivo do Centro Boliviano-

Brasileiro 30 de Marzo, p. ex); Especialmente, quanto ao CBB, observamos a 

precariedade da conservação do acervo. Em razão disso, muitos documentos se 

deterioraram. Inclusive, não foi possível examinar nenhum arquivo das décadas de 

1970 e 1980.  

Ademais, é mister destacar que ao efetuarmos as investigações 

historiográficas em tais acervos revelou ser um verdadeiro desafio. Posto que a 

nossa formação acadêmica é jurídica e nunca tivéramos tal experiência. 

Certamente, se tornou algo bastante produtivo poder aprender a desenvolver novas 

habilidades de estudos. E, justamente, o Mestrado em Estudos Fronteiriços 

(MEF), promove a interdisciplinaridade que resulta em notável enriquecimento 

aos acadêmicos do programa. Procedemos à revisão bibliográfica quanto à 

temática fronteira, especialmente, no tocante à presença de imigrantes nessa 

região;  

Através desta pesquisa tentamos fomentar que o Circuito de Apoio ao 

Imigrante fizesse a lavratura do termo de parceria formal entre o Centro 

Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo e o Núcleo de Estudos de Trabalho e Cidadania 

de Imigrantes em Fronteira (NETCIF) da UFMS. Além de propor outras maneiras 

efetivas para a consolidação dessa parceria, como por exemplo: programar 
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encontros no Centro Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo, a fim de divulgar as 

atividades do NETCIF, etc. 

Após os últimos levantamentos, produziu-se esta Dissertação com os 

resultados desse estudo com a finalidade de contribuir efetivamente para a 

demanda documental por parte de imigrantes bolivianos, tendo o Centro 

Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo fundamental importância para o 

estabelecimento de parceria, fomentada pelo Circuito de Apoio ao Imigrante, 

junto ao Núcleo de Estudos de Trabalho e Cidadania de Imigrantes em Fronteira 

(NETCIF) da UFMS. Efetuamos a publicação de um artigo científico, na Revista 

GeoPantanal, Edição Especial/2017, intitulado: IMIGRANTES BOLIVIANOS 

DA PLANÍCIE E DO ALTIPLANO EM REGIÃO DE FRONTEIRA: 

DISTINÇÕES PREGRESSAS EM SOLIDARIEDADE SELETIVA. E, no dia 03 

de outubro de 2017, apresentamos o artigo no evento internacional, VI Seminário 

de Estudos Fronteiriços (VI SEF), de iniciativa do Programa de Mestrado em 

Estudos Fronteiriços da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(MEF/CPAN/UFMS), realizado em Corumbá, MS. O artigo refletiu uma parcela 

dos resultados desta Dissertação. 

Estruturou-se a pesquisa em três capítulos. A seguir, passaremos a 

destacar, brevemente, seus os conteúdos. O primeiro capítulo disserta acerca dos 

aspectos histórico-sociais da formação de Corumbá, MS, enfatizando o período 

Pós-Guerra do Paraguai. Ademais, se observa temáticas bastante relevantes, como 

por exemplo: a condição do imigrante, distinções entre as terminologias fronteira 

e limite, quais nacionalidades compuseram as correntes imigratórias à Corumbá, 

MS. E por fim, abrange, especificamente, a respeito da migração dos imigrantes 

bolivianos à Corumbá, MS e suas demandas. 

No segundo capítulo se apresenta uma visão histórica geral dos elementos 

de formação da Bacia Platina e suas características atuais. Analisa-se também 

como ocorreu a formação dos clubes sociais na Bacia Platina. Focaliza-se a 

investigação, em especial, em três países: Argentina, Paraguai e Brasil. 

Posteriormente, se verifica a fundação de diversos clubes e associação de 

imigrantes em Corumbá, MS. 
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Finalmente, no terceiro capítulo o desiderato é apresentar o clube social 

denominado, Centro Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo sob a perspectiva histórica 

da sua fundação e seus objetivos. Esquadrinha-se quais foram as atividades 

desenvolvidas por esse clube, ao longo das décadas de sua existência, e qual tem 

sido a sua dinâmica atual de funcionamento. Destacadamente, se enfatiza a 

questão da demanda documental referente aos imigrantes bolivianos e a nossa 

proposta de ação com o objetivo de trazer uma resposta a essa problemática. 
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CAPÍTULO 1  

A FORMAÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL DE CORUMBÁ, MS E A 

INFLUÊNCIA DOS IMIGRANTES 

Neste capítulo analisaremos os aspectos histórico-sociais da formação de 

Corumbá, MS, enfatizando o período Pós-Guerra do Paraguai. Ademais, 

observaremos as seguintes temáticas, a saber: a condição do imigrante, distinções 

entre as terminologias fronteira e limite, tipologias de imigrantes e quais 

nacionalidades compuseram as correntes imigratórias à Corumbá, MS. E por fim, 

trataremos, especificamente, dos imigrantes bolivianos e suas demandas 

documentais. 

1.1 Apresentação histórica de Corumbá 

 

Em 21 de setembro de 1778, o capitão-general Luís de Albuquerque 

fundou Corumbá que inicialmente, denominava-se Albuquerque. Nos primórdios 

conservou-se como um simples destacamento militar de diminutas proporções e, 

paulatinamente, veio a se transformar em uma povoação que agora se conhece 

como a cidade de Corumbá, MS, um município da Região Centro-Oeste do Brasil 

(AYALA; SIMON, 2011 [1914], p. 70). 

Conhecer Corumbá, MS, é uma tarefa árdua, pois é mister se reportar às 

suas idiossincrasias históricas, a saber: 

Para tentar melhor apresentar a cidade de Corumbá, MS, Brasil, há 

que enxergar à sua frente, portanto ao Norte, o rio Paraguai que 

carrega todos os passados, desde sua fundação em 1778, até a 

navegação presente, passando pelos imigrantes e mercadorias vindas 

após a Guerra do Paraguai. Ao seu lado poente, a Bolívia, imperiosa 

em perspectivas, não permitindo que nem as autoridades locais nem os 

citadinos se esqueçam da sua vocação fronteiriça. Em seu flanco 

nascente, Ladário que, apesar de dezenove dias mais velha, recorre-lhe 

em dependências diárias, desde os níveis institucionais até os mais 

corriqueiros, como supermercados, por exemplo. Corumbá foi 

cuidadosamente costurada pela ferrovia e pela rodovia, criando uma 

espécie de nó górdio, uma vez que em ambos os moldais a cidade é 

fim e meio, pois nem se sabe mais se tais estradas começam no Brasil 

ou na Bolívia. (OLIVEIRA; JUNQUEIRA, 2016, p. 389). 

 

A Guerra da Tríplice Aliança com o Paraguai, ocorrida de 1864 a 1870, 

tem um expressivo relevo nos registros históricos de Corumbá. Com a Guerra, 

Esselin (2011) salienta que parte da população de Corumbá fugiu rio Paraguai 

acima para buscar abrigo em Cuiabá ou em outros pontos da província e da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Centro-Oeste_do_Brasil
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fronteira. Uma parcela foi capturada pelos paraguaios nas matas ao redor da 

povoação e nos pantanais do rio São Lourenço. Os que não foram mortos 

seguiram como prisioneiros de guerra para Assunção. Durante a presença 

paraguaia, a população que permaneceu teve que conviver com as novas regras e 

comando do governo paraguaio e com privações, doenças e carecia de alimentos e 

roupas. Propriedades rurais foram abandonadas pelos proprietários, tiveram seus 

campos e sedes destruídas pelos paraguaios, com rebanhos saqueados ou 

afastados. A população indígena que ainda permanecia na região ficou dispersa e 

reduzida. 

 Segundo Oliveira (2005), com o término do conflito, a fronteira foi 

remodelada com a expansão da área brasileira em direção a oeste e sul da 

província mato-grossense. Este acontecimento foi, para a história de Mato Grosso, 

um divisor de águas, ao impor a internacionalização do Rio Paraguai até 

Corumbá, na parte sul da província, possibilitando o desenvolvimento comercial e 

a ligação aos portos do Cone-Sul: Assunção (Paraguai), Buenos Aires (Argentina) 

e Montevidéu (Uruguai). 

No Pós-Guerra, Corumbá observou, de forma mais acentuada que no 

período anterior, o princípio de sua estrutura político-administrativa com a 

reinstalação e funcionamento de instituições públicas e a gênese de suas elites 

políticas, que passaram a administrar aquela localidade portuária.  

Corrêa (1981) afirma que a década de 1870 foi para Corumbá o período de 

restauração do centro urbano e da rearticulação das atividades comerciais que 

impulsionaram o crescimento de sua população e permitiram que a cidade 

ganhasse força no cenário político e econômico regional. Paralelamente, ao 

crescimento urbano e ao intenso movimento portuário que a caracterizou nos anos 

subsequentes, deu-se também a rearticulação de atividades econômicas no campo 

com a recuperação de antigas fazendas de gado destruídas com a guerra e a 

abertura de novas áreas de criação. E, esta atividade, que se desenvolveu 

paulatinamente em princípios de nosso século [século XX], se tornou mais tarde a 

maior expressão econômica do município e do estado. 

Ainda de acordo com Corrêa (1981), Corumbá presenciou um aumento do 

número de casas edificadas e em construção, com diminuição do número de 

ranchos cobertos de palha, evidências de que os moradores investiram em 
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construções com maior durabilidade. Sua população ao mesmo tempo aumentou. 

Em 1861, não incluindo os grupos indígenas, foram contabilizadas 1.315 pessoas 

entre brasileiros (civis e militares), estrangeiros de diferentes procedências e 

cativos, número maior se comparado com os das décadas anteriores. Os 

estrangeiros, em Corumbá, em menor número que os brasileiros, foram atraídos 

pelas oportunidades de negócios lucrativos na província. Os gêneros de primeira 

necessidade que eram comercializados a preços elevados e a incipiente exportação 

de alguns produtos da região para os mercados platinos contribuíram para a 

dinamização e aumento da povoação.   

Ademais, Oliveira (2005) aponta-nos em suas pesquisas os dados 

estatísticos do IBGE, constante no Anuário Estatístico do Brasil, que em 1861, a 

população da Vila de Corumbá tinha a média de 1.245 pessoas; já em 1872, 

existiam cerca de 3.361 habitantes; no ano de 1876, este número subiu 

aproximadamente 6 mil. O aumento substancial, observado logo após o fim da 

Guerra com o Paraguai, foi resultado do fluxo migratório: em 1861, havia 84 

estrangeiros; em 1876 estes se aproximavam dos 4 mil (FONSECA, 1880, p. 298).  

Destaca Sena (2012) que em 1872, a população (livre e escravizada) de 

Corumbá totalizava 3.361 pessoas, número superior se comparado com as décadas 

antecedentes. Esse aumento também foi verificado no número de casas habitadas 

(116) e de fogos (130). Quantia significativa se considerarmos que a população de 

Mato Grosso era diminuta perante as outras províncias, e dispersa no seu vasto 

território. O censo de 1890 contabilizou 9.870 pessoas para o município (sendo 

8.414 para a paróquia de Santa Cruz e 1.456 para a de S. José de Herculanea), 

com a maioria mestiça. A paróquia de Santa Cruz de Corumbá estava entre as 

mais populosas do estado de Mato Grosso, abaixo apenas das paróquias do Senhor 

Bom Jesus (14.507) em Cuiabá e a de São Gonçalo de Pedro 2º (9.278) em São 

Gonçalo de Pedro 2º. Corumbá possuía mais estrangeiros que as demais paróquias 

(177 homens e 67 mulheres), quantia que, possivelmente, era maior se 

considerarmos as deficiências dos recenseamentos, e que alguns estrangeiros 

solicitaram naturalização. 

Mamigonian (1986) salienta outro dado muito interessante deste período 

pós-guerra, grande parte da população do estado era composta de militares. 

Segundo seu levantamento o Mato Grosso reunia, em 1888, 10,8% dos efetivos do 
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Exército Brasileiro, representando uma taxa de 13,67 soldados por mil habitantes, 

certamente, a mais alta do Brasil. Em Corumbá, esses números eram acrescidos 

pelos efetivos militares da Marinha instalados no Arsenal de Ladário.  

Corumbá, elevada a categoria de cidade, em 1878, continuou recebendo 

imigrantes durante o período de acentuado crescimento econômico, o qual se deu 

nas duas primeiras décadas do século XX. A população da cidade, em 1905, 

estava em torno de 12 mil pessoas, tornando-se a segunda do estado, em número 

de habitantes (MELGAÇO, 1975, p. 30).  

De forma recorrente a elite, formada, predominantemente, por 

comerciantes e pecuaristas, retomava o discurso a respeito da necessidade de 

importação de mão-de-obra. As razões eram diversas desde a colonização das 

áreas não exploradas em moldes capitalistas até a necessidade de substituir o 

trabalhador mato-grossense, descrito em vários documentos como “indolente, 

preguiçoso”, entre outros adjetivos, “próprios” da sua descendência de índios, 

paraguaios e negros, os quais “não tinham aptidão ao trabalho”. Deste modo, o 

estrangeiro bem aceito em terras mato-grossenses teria que ser originário do 

continente europeu. Uma demonstração do enraizamento, nas elites, da 

mentalidade colonial sobre a “inferioridade racial do nativo” (OLIVEIRA, 2005, 

p. 30).  

Sena (2013) menciona que a heterogeneidade da população, formada por 

mulheres e homens brancos, pretos (livres e escravizados), indígenas e mestiços 

(livres e escravizados), não destoava do cenário mato-grossense como um todo. 

Oliveira (2005) referenciando o Annuario de Matto Grosso, 1930, 1º anno, 

p. 86, comenta que, em Corumbá, era possível perceber tal sociedade estratificada, 

claramente. Bastava observar a partir do porto, onde ficava a rua do Comércio e 

localizavam-se os armazéns de grande porte que vendiam no atacado e varejo, 

próximos à Alfândega, e onde, nas duas primeiras décadas do século XX, 

surgiram as primeiras indústrias: a “Meridional-Fábrica a vapor de gelo, águas 

minerais, gingerale, gazoza, xaropes e licores”; a Industrial, iluminada à luz 

elétrica, produtora de massas alimentícias, café torrado e moído, fumo para 

cigarros e charutos; a Cervejaria Nacional-Corumbá; e o estaleiro de construção 

naval dos Irmãos Puccini & Cia. Saindo dessa rua pelos seus dois extremos, 
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iniciavam-se os casebre dos trabalhadores ligados ao transporte fluvial, dos 

pescadores, lavadeiras, entre outros.  

Ainda destacando os comentários de Oliveira (2005) que ao subir a ladeira 

Central ou da Alfândega, deparavam-se as casas de comércio a varejo e, na parte 

alta da cidade, as moradias dos grandes comerciantes, localizadas próximo à 

Intendência, à Igreja da Candelária e em volta do jardim público. Pouco retirada 

desse centro, ficava a cadeia pública, o cemitério, o Hospital de Caridade e o 

Quartel General do 13º distrito, à margem dos quais habitavam os trabalhadores 

do comércio e funcionários da Intendência e do Estado. Na parte intermediária 

entre a cidade alta e a baixa, afastado do centro, ficava o bairro de negros 

denominado Sarobá. 

De acordo com o poeta corumbaense do período tal bairro era conhecido 

como:  

Logar sujo, onde brancos raramente penetram e assim mesmo, quando 

o fazem, se sentem repugnados com a miséria e a pobreza daquela 

gente. Sentem repugnancia e nada mais, porque os infelizes continuam 

a vegetar em completo abandono, como se não fossem creaturas 

humanas. Só se lembram de Saborá quando são necessarios os 

serviços de um negrinho. Fóra daí a Favela em ponto menor é o 

templo da Miseria, é a mancha negra bulindo na cidade mais branca 

do mundo, na expressão de um inglês que passou por lá caçando onça 

e, quem sabe? Se petroleo também (MATOS, 1936, p. 6). 

 

Enfim, com término da Guerra do Paraguai contra a Tríplice Aliança, Sena 

(2017) cita que a reabertura da navegação no rio Paraguai possibilitou: o aumento 

das populações não-indígenas no sul de Mato Grosso; a prestação de variados 

tipos de serviços; ampliação das atividades comerciais, extrativas e ligadas à 

pecuária; fortalecimento social, econômico e político de parte da população que 

estava no controle sobre tais atividades; contato mais rápido e frequente com 

outros centros urbanos/comerciais com circulação de pessoas, notícias e ideias; 

redefinição administrativa e territorial com criação de novas comarcas, postos de 

fiscalização e arrecadação de impostos, subdelegacias, freguesias etc.; maior 

presença do estado imperial representado em instituições e empregados 

encarregados de funções político-administrativas, entre outras. Um conjunto de 

instituições foi criado para governar Corumbá e sua população, uma das mais 

importantes nesse sentido foi a Câmara Municipal.  
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Com respeito aos militares na administração municipal, Sena (2017) 

menciona que além das ocupações ligadas às atividades econômicas, vereadores 

da Câmara estiveram empenhados em serviços militares, seja na tropa de linha ou 

da Guarda Nacional. A maioria dos vereadores (37) era oficial militar no 

momento em que constituíram a Câmara. O restante (19 homens) não era militar 

ou não foi identificada para aqueles indivíduos informação referente a esse tipo de 

função, mas não descartou a possibilidade de ter sido maior o número de militares. 

Considerando o momento em que estiveram na Câmara, as patentes dos 

vereadores militares eram as seguintes: Os vereadores militares, em sua maioria, 

eram capitão e tenente, mas não faltaram oficiais de mais baixa patente, como 

Alferes, e alta patente, como a de major, tenente-coronel e coronel. Alguns 

subiram de patente no momento em que atuavam como vereadores da Câmara. 

Entre eles havia militares do Exército (força de 1ª Linha) e da Guarda Nacional.   

Mello (2009) destaca que a posição histórica de Corumbá como ponto 

habitacional e militar em fronteira geopolítica, seja num primeiro momento entre 

as possessões da América portuguesa e espanhola, e, posteriormente, entre o 

Império e as Repúblicas vizinhas independentes, levou à frequente presença de 

militares na região. Garantir seus limites, ainda que com reduzido número de 

soldados, era preciso. Foi dessa forma que, no final de 1868, depois da retomada e 

da epidemia de Varíola, uma guarnição militar foi enviada pelo governo da 

província para estacionar em Corumbá. Em 1871, ela contava com o 2º Batalhão 

de Artilharia a pé, que era uma força de linha do Exército. Além do 2º Batalhão de 

Artilharia a pé, o município recebeu o Arsenal de Marinha, que foi instalado em 

Ladário, a reinstalação da Capitania dos Portos (1873) e a Guarda Nacional.  

O ingresso à Câmara dependia de relações pessoais e políticas, mas o cargo 

de vereança não era acessível a pessoas de baixa condição socioeconômica. 

Práticas clientelares foram frequentes nos oitocentos. O Império conviveu com 

uma escala de concessão (doação) de cargos que ia do imperador (primeiro 

doador) ao ocupante do cargo (último recebedor). A capacidade de distribuir 

favores ficava aquém somente da autonomia para doá-los, fazia do doador um 

protetor que formaria/ampliaria um grupo de seguidores de quem era exigido 

lealdade e deferência. Embora o imperador teoricamente concedesse a maioria dos 

cargos, geralmente o fazia sob a sugestão de seu Gabinete. Com cada ministro no 
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ápice, construíam-se pirâmides de clientelismo formadas por sucessivas camadas 

de distribuidores (GRAHAM, 1997, p. 274).  

No início do século XX, Corumbá fora descrita do seguinte modo:  

Divide-se em duas partes, uma que está sobre a elevação calcária, onde 

se encontram as casas de bazar, bijuterias, relojoarias, bebidas, modas, 

drogarias, farmácias, livrarias, papelarias, enfim comércio retalhista e a 

varejo. A outra parte está situada em baixa elevação, com a qual se 

comunica por meio de duas ladeiras, sendo a elevação de mais ou 

menos 60 m; esta parte, em contato com as águas do rio Paraguai, é o 

porto; é onde está o alto comércio com poucas exceções e onde existem 

as casas maioristas de importadores e exportadores. (AYALA; SIMON, 

2011 [1914], p. 70-71). 

Ademais, em 1914, se afirmava que Corumbá estava em contínuo 

progresso, devido, sem dúvida: 

à operosa colaboração do elemento estrangeiro de que era composta a 

maioria de sua população, seu porto era visitado por embarcações de 

grande calado, nacionais e estrangeiras, que por aqui aportaram, 

conduzindo grandes carregamentos de mercadorias, umas destinadas a 

esta praça e outras às demais localidades do Estado, bem como ao 

oriente da Bolívia, via Puerto Suarez, com o qual confina pela parte 

oriental; de regresso; essas embarcações carregavam os produtos de 

exportação que consistiam em borracha, couros, charque, ipecacuanha, 

etc.; quase todos, porém, da zona norte do Estado, pois, fora couro 

vacuns, charque e um pouco de borracha mangabeira, o município de 

Corumbá não produzia por enquanto coisa alguma. (AYALA; 

SIMON, 2011 [1914], p. 72). 

Outro aspecto notável da cidade de Corumbá, ainda nesse período do 

início do século XX, foi a existência do Bijou-Teatro para onde convergia a 

sociedade corumbaense abastada. Se situava na Rua de Lamare, centro, ocupava 

um dos edifícios mais modernos da cidade. Fora construído para assegurar 

conforto aos frequentadores. Havia 500 assentos cômodos. Devido a amplos 

contratos nas praças do Rio de Janeiro, Montevidéu e Buenos Aires, o Bijou-

Teatro, em suas representações cinematográficas, expunha constantemente as 

últimas novidades de maior atualidade, variava os programas sempre entre fitas 

dos diversos gêneros. Os empresários se esforçavam, no possível, em variar as 

representações, trazido, por diversas vezes, com grandes sacrifícios, desde Buenos 

Aires (Argentina) e Assunção (Paraguai) companhias operetas, transformistas, 

cantadoras e outros artistas de valor; também a empresa sempre punha à 

disposição de festas comemorativas ou caritativas as suas instalações, merecendo, 

por isso, o aplauso de toda a população. De modo que o teatro se tornou ponto de 
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encontro das famílias, comerciantes, militares, turistas, etc. (AYALA; SIMON, 

2011 [1914], p. 95-96). 

É bem notável a maneira que Ayala e Simon descrevem o início do século 

XX, em Corumbá. Abordam muitos elementos promissores, convidativos, 

atraentes, cheios de boas percepções da época. Entretanto, apesar de haver 

aspectos muito positivos nesse período, seria ingênuo desconsiderar outros 

prováveis elementos no desenrolar das relações sociais, históricas, comerciais, etc. 

Particularmente, a obra Álbum Gráfico do Estado de Mato Grosso do Sul, Tomo 

III, é fruto do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, uma Série 

Memória Sul-Mato-Grossense, Volume XII, essa publicação apresenta diversas 

localidades, a saber: Cuiabá, Corumbá, Urucum, Coimbra, São Luís de Cáceres, 

Vila do Rosário, Vila de Livramento, Vila de Diamantino, Poconé, Santo Antônio 

do Rio Abaixo, Vila de Coxim, Miranda, Aquidauana, Campo Grande, Nioaque e 

Ponta Porã. Além de apresentar com riqueza de detalhes os fatos históricos com o 

recurso de diversas fotos de época, essa obra tinha um caráter publicitário bem 

forte, seria uma ótima forma de atrair os olhares da Europa. 

Deste modo, precisaremos discorrer de outras vivências de Corumbá, em 

meados de 1872 à 1918. Souza (2008) juntamente com outras fontes históricas nos 

apresentam dados muito peculiares que, sem dúvida, nos mostram as contradições, 

tensões, experimentadas nesse período histórico que também fora marcado pelo 

acelerado processo de modernização.  

A partir deste momento, analisaremos três temáticas, a saber: de ordem 

sanitária, linguísticas e preconceitos, e, por fim, o lazer no espaço urbano. 

Inicialmente, veremos as questões de ordem sanitária. Segunda a pesquisa 

historiográfica de Souza (2008) no periódico O Brazil, edição de 20 à 27 de 

janeiro de 1907, fora noticiado uma reportagem alarmante em relação à varíola, a 

denúncia consistia que havia corpos de variolosos enterrados às margens do rio 

que banha o Forte Limoeiro. Tratavam-se de corpos de praças do exército e de 

seus familiares. Pessoas que testemunharam a cena dos sepultamentos 

denunciaram o caso à Intendência Municipal. A impressa local encarregou-se de 

divulga-lo. 

Ademais, Souza (2008) nos relata que a mesma edição desse jornal dizia 

que em 1907, houve um surto epidêmico, que fora o recrudescimento de uma 



25 
 

situação que já vinha do ano anterior, porém considerada extinta pelas autoridades 

municipais, mas que, na prática, se estendeu até 1908. O periódico transcreveu 

carta do Intendente João Cristhião Carstens, na qual reclamava de seu antecessor 

por ter realizado comunicado dessa natureza ao presidente do Estado. 

As razões que justificavam a propagação das epidemias estavam 

correlacionadas à fatores diversos, a saber: ser uma cidade portuária, receptora de 

fluxos migratórios e a precariedade das condições de saneamento. Além disso, 

Souza (2008) indica que havia um problema muito sério de abandono de 

indigentes infectados pelas ruas da cidade, conforme apontou o periódico O 

Brazil, edição de 27 de janeiro de 1907.  

Lamentavelmente, a varíola voltara a tornar-se intensa em Corumbá, 

quando, naquele período, as autoridades públicas locais pareciam entender que 

lentamente vinha sendo controlada, apesar de não ter sofrido interrupção desde as 

últimas décadas do século XIX. Portanto, a convivência da população da cidade 

com epidemias, principalmente de varíola, tifo e febres, era de longa data. 

Considerando-se a emancipação da cidade, em 1878, durante quatro décadas, até 

1920, ocorreram mais de 30 surtos epidêmicos (SOUZA, 2008, p. 96). 

Segundo Volpato, a situação de enfermidades se reportava à tempos bem 

pretéritos: 

A fama de Corumbá, como exportadora de epidemias, data do final da 

Guerra do Paraguai. Ainda, na condição de vila, sofreu uma de suas 

experiências mais difíceis em 1867, durante a ocupação pelos 

paraguaios, enfrentando uma epidemia de varíola, que também se 

alastrou pelas demais localidades de Mato Grosso. Isso ocorreu 

porque parte das forças militares, comandadas por Antonio Maria 

Coelho, que retomou a cidade em junho daquele ano, foi contaminada, 

e acabaram por difundir a varíola para outras regiões. Seus efeitos 

fizeram-se sentir especialmente em Cuiabá, capital da então Província, 

com grande número de mortos (VOLPATO, 1993, p. 73-81). 

 

Havia uma atitude de acobertamento de pessoas enfermas na família, em 

especial, nas populações carentes. Quando ocorreram as denúncias de 

sepultamentos clandestinos às margens do rio Paraguai, em 1907, a Intendência 

anunciou medidas sanitárias drásticas que realizara, a fim de evitar novo surto 

epidêmico.  



26 
 

Novamente, Souza (2008) faz alusão ao jornal O Brazil, edição de 27 de 

janeiro de 1907, para descrever a situação de Corumbá. A Intendência havia 

determinado, portanto, rigoroso asseio nos casebres e espeluncas, desinfecção das 

latrinas, sua construção em casas que as não possuíssem para o que foram 

intimados os respectivos proprietários; privou a lavagem de roupa nesta margem 

do rio, promoveu a desinfecção das casas em que eram encontrados variolosos, 

determinou a incomunicabilidade, pronto enterramento dos que falecem, 

incineração da roupa servida pelo doente e o sepultamento, ao lado do cemitério 

da febre amarela das pessoas que faleceram de varíola nas partes sul e oriental da 

cidade, de forma a evitar que os cadáveres transmitem pelas ruas mais populosas. 

É importante salientar que em 1908, fundou-se a associação Previdente em 

Corumbá, cuja finalidade principal era a obtenção da vacina e de medicamentos 

para seus associados e respectivos familiares, como também para distribuição 

gratuita aos pobres. Contava com 42 sócios, conforme salientado pelo periódico 

Autonomista, edição de 31 de outubro de 1908. Isso releva que o poder público 

não estava conseguindo cumprir, satisfatoriamente, o atendimento em saúde à 

população (SOUZA, 2008, p. 112). 

No que tange às relações internacionais, o periódico O Brazil, ao comentar 

notícias veiculadas em jornais italianos que não aconselhavam a presença de 

imigrantes nos trabalhos de ferrovias no Mato Grosso e em Goiás, questionou a 

visão dos europeus. Reafirmou a importância de se desfazer preconceitos contra o 

clima tropical, visto como causa de epidemias, enquanto nos climas frios, estas 

seriam uma fatalidade. Qualifica essa concepção de hipocrisia. O motivo real da 

indignação não é escondido pelo periódico: o tal preconceito causava prejuízos 

econômicos e, assim, deveria ser banida a ideia de moléstias tropicais e de clima 

como ameaça à saúde (SOUZA, 2008, p.113-114). 

Outra temática palpitante, em Corumbá, foi o modo de ter acesso à água. 

Infelizmente, alguns moradores nem sequer tinham o devido acesso. Outros a 

recebiam por meio de pipas em carroças ou, posteriormente, canalizada via 

tubulações. Segundo Souza (2008, p. 130), a Câmara Municipal, em 1884, 

qualificava a falta d`água potável como o “maior flagelo do município”. 

O sistema que vigorava em 1907 era o de distribuição da água pelos 

carroceiros, que a retiravam de dois enormes reservatórios de ferro com 
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capacidade em torno de 50 mil litros cada. O construtor italiano Martin Santa 

Lucci foi quem os instalou na rua De Lamare, inaugurado esse serviço em 30 de 

maio de 1897 (BÁEZ, 1977, p. 81-82). 

Em conformidade com o editorial do jornal Autonomista, edição de 10 de 

dezembro de 1907, a canalização da água viria animar a iniciativa particular na 

cidade, previa ainda que o número de prédios cresceria inesperadamente e, como 

consequência, o orçamento seria beneficiado com rendas extraordinárias. Isso 

justificava o otimismo, lembrando as reorganizações materiais de cidades como 

São Paulo, Curitiba, Belém do Pará, Manaus, Rio de Janeiro e mesmo Buenos 

Aires. Essas cidades, de acordo com o periódico, eram destaques na remodelação 

e modernização do espaço (SOUZA, 2008, p. 135).  

Todavia, salienta Souza (2008), ao referenciar o periódico Correio do 

Estado, edição de 11 de janeiro de 1912, que a energia elétrica acabou chegando 

antes da água encanada, pois foi inaugurada a 6 de janeiro de 1912. Foram 

instalados altos postes de ferro ao longo do centro das principais ruas de Corumbá 

e lâmpadas incandescentes para iluminação. Assim era substituída a iluminação 

pública a querosene, que vinha sendo utilizada desde maio de 1896, e muito 

criticada nos relatórios dos Intendentes, em função da fumaça. Nessa data, em 

Ladário, teve início também a iluminação elétrica. 

Neste momento, dissertaremos a respeito das questões linguísticas e 

preconceitos.  Souza (2008) menciona que viajantes ou cronistas, tanto do final do 

século XIX como do início do século XX, com frequência referiram-se à presença 

de grande número de estrangeiros em Corumbá. Alguns, em função disso, 

atribuíram à cidade um caráter cosmopolita. Relata-se que o Comandante H. 

Pereira da Cunha, por exemplo, tendo visitado Mato Grosso em 1913, para 

realizar caçadas em suas matas, ao passar por Corumbá, qualificou-a como 

“longínqua e pequena Babel”.  

De acordo com os registros históricos da Câmara Municipal de Corumbá 

se observa acentuada preocupação com a necessidade de professores ensinarem o 

português, pois havia o receio que a língua pátria não seria mais falada na região 

se os jovens não fossem, devidamente, instruídos. 
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 Especificamente, o Relatório de 1887, foi bem enfático nesse sentido ao 

Presidente da Província de Mato-Grosso. Destacou-se que era lamentável que 

numa cidade de mais de cinco mil pessoas, onde mais dominava o elemento 

estrangeiro, não exista uma só escola de instrução secundária. A língua nacional 

tenderia a desaparecer submergida sob a variedade de idiomas e dialetos que se 

falava nesta cidade. A Câmara sentia vergonha de ver meninos e rapazes de 12 a 

16 anos, nascidos e criados no Brasil, que nem praticamente sabiam falar a língua 

de seu país, continuamente misturando-a com o guarany e espanhol, o italiano, 

assim solicitava que esta cidade tivesse professores que ensinassem a gramática 

portuguesa e teria a certeza de que a posteridade lembraria eternamente do nome 

do Presidente da Província de Mato-Grosso como o salvador da língua nacional 

(SOUZA, 2008, p. 197). 

Ademais, o periódico Correio do Estado (1909) traz à baila tensões 

linguísticas nas relações comerciais. Havia embarcações brasileiras que 

mantinham os róis de equipagem e a escritura de bordo formulados em castelhano. 

Relata-se que um senhor, à época em que trabalhava em vapores do Lloyd como 

criado de servir a bordo, ocasião em que, para pagamento de serviços, entregou ao 

Comissário certa quantia em dinheiro, de uma agência comercial. Ao lhe 

entregarem o recibo redigido em espanhol, recusou-se a aceitá-lo e exigiu que o 

fizessem em português, pois estava em um navio nacional e em território nacional. 

Todavia, não havia um empregado a bordo que soubesse redigir em português, 

vendo-se obrigado a aceitar o recibo naquelas condições, sua atitude fora 

reprovada pelo comandante do vapor (SOUZA, 2008, p. 197-198). 

Teria sido um episódio isolado de conflito linguístico? Infelizmente, não! 

Havia fortes sentimentos xenófobos. Muitos estrangeiros desprezavam nosso 

idioma e por diversas vezes se recusavam a responder às perguntas feitas em 

português.  

É possível extrair essas percepções, a partir, do relato que Souza (2008) 

nos mostra mediante o jornal Correio do Estado, edição 16 de outubro de 1909. 

Houve um episódio em que um brasileiro havia sido chamado de “macaco” por 

um estrangeiro, empregado de um estabelecimento comercial em Corumbá, e 

provocou uma briga, chegando à agressão física. O proprietário, que presenciou o 

ocorrido, dispensou o empregado. Explicou que o epíteto era utilizado nas 
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repúblicas sul-americanas para afrontar e ridicularizar os brasileiros. Afirmava 

que era uma atitude trivial nessas regiões e que os estrangeiros, nem dentro do 

Brasil, abandonavam esse hábito, sem a menor consideração pela terra que os 

hospedava. Para eles, “somos todos negros desprezíveis”.  

Deste modo, as relações conflituosas com os estrangeiros e a utilização da 

língua portuguesa em Corumbá pode ser identificada desde a década de 1870 e 

prorrogou-se às primeiras décadas no século seguinte. Outras urbes vivenciaram 

experiências similares, por exemplo, São Paulo, até meados da década de 1940. 

Ainda, podemos capturar outros comentários de alto teor xenófobo nas 

palavras de um médico quanto à presença dos imigrantes paraguaios, a seguir: 

Esse povo de arribação, semelhante à um praga de gafanhotos, foi uma 

verdadeira calamidade, avalanche que desabou no meio da florescente 

Corumbá. Mas não é debalde que se aglomera de imigrantes, a maior 

parte ociosa e parasita. Em breve, tanto aí [Ladário] como na vila, 

viram-se as ruas cheias de mendigos, uns enfermos e estropiados, 

outros apenas afetados de preguiça, esmolando a caridade pública... 

(FONSECA, 1986, v.1, p. 197). 

 

No mesmo sentido preconceituoso, o relatório do Agente de Colonização, 

João Lopes Carneiro da Fontoura, não selecionou termos mais apropriados, visto 

tratar-se de documento oficial, ao referir-se às mulheres paraguaias, fez severas 

observações dizendo que uma parcela significativa delas, senão a totalidade era 

composta por mulheres perdidas, da mais baixa espécie, “verdadeiras fezes da 

sociedade” que trazem consigo os vícios mais repugnantes e aqui se vêm entregar 

a mais imunda devassidão, fogem completamente a todo e qualquer trabalho, 

causando assim constantes desordens, roubos e desmoralização (SOUZA, 2008, p. 

201). 

Infelizmente, esse discurso eivado de estereótipos promovia um espírito de 

inquietude na sociedade e trazia ainda mais tensões sócio-econômicas. Referente à 

essa questão, Lúcia Salsa Corrêa argumenta que na fronteira se constituiu um 

código particular: 

Esses preconceitos constituíram na fronteira um peculiar código de 

valores, fundado nas relações capitalistas de produção e na 

necessidade de exploração do trabalho (e da violência) numa região 

carente de população, código acionado e quase sempre apontado na 

direção da massa dos paraguaios estabelecidos nessa área fronteiriça, 

como forma de submetê-los à super-exploração, nos limites da 

escravidão (CÔRREA, 1999, p. 213) 
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O início do século XX, em Corumbá, foi marcadamente destacado por 

uma aceleração econômica, e a cidade tornou-se um centro cosmopolita, em pleno 

sertão. O periódico O Brasil, edição de 30 de dezembro de 1909, em artigo 

intitulado “Estrada de Ferro Noroeste do Brasil-V”, de dezembro de 1909, 

identificou o tipo de trabalhador desejado. Objetivava-se a incorporação de 

imigrantes úteis, civilizados, com hábitos de trabalho, embora ávidos de fortuna e 

dignos de usufruir as liberdades consagradas na Constituição vigente à época. 

Carecia-se dessa imigração e não da escoria que desconhecia o uso e o manejo dos 

mais simples instrumentos rurais, a qual sem resultado prático e após, pouco ou 

nada fazer, regressa ao país de origem maldizendo-nos, ou aflui para as nossas 

grandes cidades onde ociosamente perambula, disseminando os germes da 

decomposição social, que com diferentes nomes e manifestações, agitam 

periodicamente todos os elementos operários, isto quando não vão acrescentar o 

povoamento dos nossos hospitais e penitenciárias (SOUZA, 2008, p. 218). 

 

Nitidamente, o que interessava eram os imigrantes europeus. Força de 

trabalho civilizada, pois somente assim seria possível obter o progresso. Todavia, 

os paraguaios não se enquadravam nessa descrição e nem sequer a própria 

população local. Nessa época, o ideal seria cidadãos pacíficos, que não 

levantassem nenhuma reivindicação, que não fizessem greves. Qualquer 

trabalhador, mesmo um europeu, que não se comportasse desse modo seria tido 

como uma escória.  

Por fim, trataremos das questões relacionadas ao lazer no espaço urbano. 

As práticas de lazer das camadas populares de Corumbá estavam, com frequência, 

associadas à flexibilidade de horários do trabalho que desenvolviam. Visto que 

não estavam submetidos a um horário rígido e à disciplina da fábrica. Assim, os 

momentos sem freguesia ou sem mercadoria eram propícios para desencadear 

lazer. Entretanto, as elites e as autoridades não viam com apreciação essas formas 

de lazer, devido não serem compatíveis com o espaço urbano civilizado, pois 

afetavam à ordem, à moral (SOUZA, 2008, p. 237). 

Souza (2008) aponta em sua pesquisa, através do periódico o Correio do 

Estado, edição de 09 de junho de 1909, um pequeno artigo intitulado 
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“Reclamação”, que dizia em nome dos moradores da região portuária, a sua 

manifesta indignação, pois certos indivíduos, alheios a todo sentimento de decoro 

social, serviam-se do rio para banhar-se, completamente nus, das 4 às 6 horas da 

tarde, nas praias e a bordo das embarcações, justamente, num horário em que se 

tornava mais aprazível um passeio naquela rua. As famílias que ali residiam ficam 

privadas até de aparecer à janela, para não presenciarem um espetáculo que 

ofendia à moralidade pública. Ademais, isso afrontava o próprio progresso da 

cidade e representava para quem praticava tal atitude de nudismo um 

desconhecimento completo das normas de civilidade. 

Além de afetar os moradores daquela região portuária, o espaço do Porto 

também era o local de trabalho de barqueiros, marítimos, lavandeiras, etc. 

Portanto, implicava em grandes tensões essa prática de lazer de banhar-se nu. 

Assim sendo, foi possível analisarmos diversas facetas da formação 

histórica-social de Corumbá, aspectos positivos e desafiadores. Conhecer bem tais 

elementos é fundamental para compreender o presente. A maneira como foram 

tecidas as relações sociais, historicamente, tem grande influência na atualidade. 

 

1.2 Presença do imigrante em região de fronteira 

 

Primeiramente, é válido fazermos algumas ponderações teóricas a respeito 

de quem é o imigrante. Sayad traz a seguinte definição: 

Um imigrante é essencialmente uma força de trabalho, e uma força de 

trabalho provisória, temporária, em trânsito. Em virtude desse 

princípio, um trabalhador imigrante (sendo que trabalhador e 

imigrante são, neste caso, quase um pleonasmo), mesmo se nasce para 

a vida (e para a imigração), mesmo se é chamado a trabalhar (como 

imigrante) durante toda a sua vida no país, mesmo se está destinado a 

morrer (na imigração), como imigrante, continua sendo um 

trabalhador definido e tratado como provisório, ou seja, revogável a 

qualquer momento. A estadia autorizada ao imigrante está 

inteiramente sujeita ao trabalho, única razão de ser que lhe é 

reconhecida: ser como imigrante, primeiro, mas também como homem 

– sua qualidade de homem estando subordinada a sua condição de 

imigrante. Foi o trabalho que fez “nascer’ o imigrante, que o fez 

existir; é ele, quando termina, que faz “morrer” o imigrante, que 

decreta sua negação ou que o empurra para o não-ser.[...] Ser 

imigrante e desempregado é um paradoxo. A dificuldade está, aqui, 

em conciliar objetos inconciliáveis: desemprego e imigrante ou, o que 

dá no mesmo, o não-trabalho como o que só se concebe e só existe 

pelo trabalho. (SAYAD, 1998, p. 54-55) 
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É evidente a correlação direta que Sayad apresenta entre ser imigrante e 

trabalhador. São temáticas fortemente entrincheiradas. Ser imigrante traz consigo 

uma carga de preocupações bastante acentuada. 

Por outro lado, devemos pensar neste imigrante como um ser humano, e não 

apenas como uma máquina laboral. Ou seja, ele terá diversas necessidades a 

serem preenchidas, sem falar das suas memórias gustativas, emocionais e pátrias. 

Neste mesmo sentido, Sayad preconiza: 

O “ideal” teria sido que, assim definido, o imigrante fosse pura 

máquina, um sistema integrado de alavancas, mas, neste caso como 

em qualquer outro, “uma vez que o homem não é um puro espírito” – 

sabemos disso há muito tempo – e uma vez que o imigrante não é 

puramente mecânico, é forçoso conceder-lhe um mínimo. Assim, 

como trabalhador, é preciso que seja alojado, mas então o pior dos 

alojamentos (que ele consegue sozinho) é amplamente suficiente; 

como doente, é preciso que seja tratado (isso por ele mesmo, e talvez 

muito mais para a segurança dos “outros”), mas que seja da forma 

mais rápida e mais econômica, sem tomar o tempo e o cuidado que 

uma situação particular requer, principalmente no caso de doenças 

mentais (que, em sua maioria, são de origem sociológica ou menos 

comportam uma importante dimensão sociológica); o mais das vezes 

casado e pai de família, não seria possível proibi-lo de trazer para 

junto de si, dentro de certos limites e sob certas condições, sua mulher 

e seus filhos – não se poderia nem mesmo impedi-lo indefinidamente 

de fazê-lo, principalmente quando manifesta tal desejo (SAYAD, 

1998, p. 58-59). 

 

O estudo da temática fronteiriça é um desafio complexo. Há diversas 

particularidades a serem levadas em consideração. Inicialmente, registra-se a 

fundamental distinção entre os termos fronteira e limite: 

A fronteira está orientada “para fora” (forças centrífugas), enquanto os 

limites estão orientados “para dentro” (forças centrípetas). Enquanto a 

fronteira é considerada uma fonte de perigo ou ameaça porque pode 

desenvolver interesses distintos aos do governo central, o limite 

jurídico do estado é criado e mantido pelo governo central, não tendo 

vida própria e nem mesmo existência material, é um polígono. O 

chamado “marco de fronteira” é na verdade um símbolo visível do 

limite. Visto desta forma, o limite não está ligado a presença de gente, 

sendo uma abstração, generalizada na lei nacional, sujeita às leis 

internacionais, mas distante, frequentemente, dos desejos e aspirações 

dos habitantes da fronteira. Por isso mesmo, a fronteira é objeto 

permanente da preocupação dos estados no sentido de controle e 

vinculação. Por outro lado, enquanto a fronteira pode ser um fator de 

integração, na medida que [sic] for uma zona de interpenetração 

mútua e de constante manipulação de estruturas sociais, políticas e 

culturais distintas, o limite é um fator de separação, pois separa 

unidades políticas soberanas e permanece como um obstáculo fixo, 

não importando a presença de certos fatores comuns, físico-

geográficos ou culturais (MACHADO, 1998, p. 42). 
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Logo, a fronteira deve ser compreendida como uma zona porosa, onde há 

intenso e perene fluxo de relações sociais, comerciais, culturais, etc. Por outro 

lado, entende-se que a ideia de limite está, diretamente, relacionada a um sentido 

jurídico de determinado Estado-nação. O limite é uma expressão da soberania 

estatal. 

Ademais, faz-se mister analisarmos as tipologias de imigrações em região 

de fronteira. Conforme Corrêa (2016) há três tipos, a saber: 1) imigrantes 

pendulares; 2) imigrantes de passagem; e 3) imigrantes permanentes; Essa 

tipologia é notável até os dias atuais. 

Quanto aos imigrantes pendulares, compreende-se por aqueles que realizam 

o fluxo diário de idas e vindas de um país fronteiriço para o outro em razão de 

trabalho e/ou estudo. É perceptível que tais imigrantes pendulares fazem uso dos 

recursos que a vida de fronteira proporciona para se adequarem às normas e leis 

impostas pela existência dos limites internacionais. Por exemplo, podemos citar 

caminhoneiros, feirantes, ambulantes, comerciantes, estudantes, etc. Os fluxos 

pendulares ocorrem com frequência, senão diariamente. 

É notável destacarmos que o imigrante pendular não vivencia a fronteira 

apenas em questões de negócios, mas também utiliza equipamentos urbanos no 

país vizinho, que na maioria das vezes são reivindicados pelos nacionais daquele 

país onde o imigrante atua profissionalmente, por exemplo: trânsito, educação, 

saúde, etc. Muitas vezes, a mídia destaca a presença deste imigrante de modo 

pejorativo.  

Alguns estudos sobre imigrações pendulares indicam as estratégias com que 

esses indivíduos têm que lidar para melhor manipular dificuldades, em especial as 

ligadas à questão documental, portanto envolvendo direitos sociais. O imigrante é 

um ser em permanente conflito, principalmente, no tocante à ideia do retorno, que 

Sayad (1998) denominou como uma ilusão. Destaca o autor que o imigrante está 

inserido na ordem das nações, o que classifica sua permanência e seus níveis de 

aceitabilidade e de sociabilidade.  

Hass (2010) salienta que a existência dos semi-retornados como uma 

espécie de codinome ao imigrante pendular, e que acaba por inseri-los em uma 

complexa situação de perdas de direitos em ambos os países, uma vez que em sua 
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terra natal ele não é mais considerado pleno cidadão, nem pelo Estado nem por 

parte da sociedade.  

 Em relação aos imigrantes de passagem podemos identificá-los naqueles 

que fazem da fronteira como local de passagem, visando regularizar seu ingresso 

no Brasil. Partindo do pressuposto de que o imigrante é, essencialmente, laboral 

(SAYAD, 1998), tal imigrante utiliza a fronteira apenas como um corredor de 

passagem. Seu destino será, em especial, grandes centros comerciais, onde 

buscará maiores oportunidades laborativas. Visto que o seu país de origem, por 

assim dizer, “não deu conta do seu nacional”. Basicamente, utilizam apenas 

equipamentos urbanos como rodoviária e posto de imigração do país que 

ingressam. 

Quanto aos imigrantes permanentes representam aqueles que residem, 

trabalham, constituem família, ou seja, constróiem uma vida na cidade 

estrangeira. Estabelecem-se vínculos profundos com a nova pátria. O lapso 

temporal de permanência é considerado de suma importância, ou seja, animus 

manendi, intenção de fixar residência definitiva ou intenção de permanecer. 

Pressupõe-se que esse imigrante esteja, documentalmente, regularizado a fim de 

assegurar seus direitos sociais, como por exemplo: saúde, educação, moradia, 

previdência, assistência social, etc. 

Neste cenário fronteiriço, rico em construções sociais, torna-se relevante 

esta pesquisa, pois tanto a fronteira quanto o próprio imigrante possuem 

características singulares, desta forma, invocam determinadas condições e ao 

mesmo tempo têm suas contradições. 

Corroborando nessa temática fronteiriça, Oliveira (2005) afirma que 

Corumbá, MS é rota intensa de entrada de imigrantes bolivianos no Brasil. Isto é 

notável, historicamente, uma vez que por fazer parte da Bacia Platina, após a 

Guerra do Paraguai, tornou-se importante centro atrativo de estrangeiros. Para lá 

se deslocaram, entre o final do século XIX e os anos 1920, imigrantes de diversas 

nacionalidades, como: italianos, portugueses, espanhóis, franceses, sírios, 

libaneses, entre outras. Atualmente, a cidade ainda é composta por inúmeros 

grupos de imigrantes. Os principais são bolivianos e palestinos, chegados ali entre 

os anos 1940 e 1950. 
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Ademais, a respeito de Corumbá, MS, podemos destacar: 

Fundada por portugueses, feita por brasileiros e imigrantes de variadas 

nacionalidades esta cidade é importante no processo de ocupação do 

centro do continente, que consideramos como o primeiro movimento 

que fazemos para tentar entendê-la. Por estar situada na fronteira com 

a Bolívia e fazer parte da Bacia Platina, através do Rio Paraguai, que a 

banha perenemente, Corumbá atrai muitos imigrantes, e atraiu em um 

passado um pouco mais distante, entre outros, sírios e libaneses. 

(OLIVEIRA; JUNQUEIRA, 2016, p. 389). 

De acordo com Oliveira e Junqueira (2016) tal posição geográfica favoreceu 

o fenômeno migratório numa dimensão continental que fora experimentado pelos 

sírios e libaneses. Pelo fato de terem chegado a todos os países da América do Sul, 

torna-se muito difícil encontrar paralelo com outros grupos de imigrantes, com 

exceção dos ibéricos, que tenham conseguido tamanho alcance.  

Grande parte dos variados fluxos sociais, econômicos e culturais que 

emergem nesta urbe está relacionada com a existência da fronteira Brasil/Bolívia 

através deste município. Corumbá possui diversas peculiaridades, algumas 

próprias das regiões de fronteira, o que a torna uma localidade privilegiada. O 

destaque é o grande número de imigrantes que sempre recebeu.  

Após a Guerra do Paraguai, tornou-se importante centro atrativo de 

estrangeiros, quando imigrantes de diversas nacionalidades, como italianos, 

portugueses, espanhóis, franceses, sírios, libaneses entre outras se radicaram no 

local. Desse acentuado processo imigratório decorreram notáveis vestígios 

observáveis na arquitetura e urbanismo em Corumbá, MS, como por exemplo, o 

casario do porto, prédios do centro da cidade, cemitério, calçadas, prédios de 

clubes sociais de imigrantes (português/paraguaio/boliviano/árabe), etc.  

Analisaremos, em especial, neste tópico, algumas peculiaridades em relação 

aos imigrantes paraguaios e sírio-libaneses. 

É notória a imigração dos paraguaios. A marcante presença dos imigrantes 

paraguaios em Corumbá está associada à Guerra do Paraguai (1864-70), o que foi 

o mesmo estímulo para grandes movimentos migratórios para outras regiões, 

devido às consequências desastrosas deste conflito para o Paraguai. Diversos 

elementos combinados corroboraram para que houvesse esta grande migração, 

tanto que os números, dos que partiram e dos que permaneceram, ainda são alvo 

de debates. No que se refere à cidade de Corumbá, de acordo com Wilcox (2008, 
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p.7):  “seis anos após a guerra, estimava-se que os paraguaios constituíam mais da 

metade da população crescente da cidade de Corumbá, provavelmente, seis mil 

pessoas.” 

Ademais, os inválidos pela natureza dos combates, certamente, formavam 

um número significativo. Apesar da falta de consenso nos números daqueles que 

partiram ou permaneceram no Paraguai, é válido destacar que não resta dúvida 

que: a nação paraguaia sofreu um duro golpe; a população masculina sobrevivente 

era na sua grande maioria formada por crianças e idosos, mesmo assim 

indispensáveis ao esforço nacional de recuperação econômica do país no pós-

guerra. As mulheres, grande maioria da população, tiveram que ocupar postos, 

antes reservados aos homens, na produção e comércio, como por exemplo, o de 

empunhar o arado para tirar da terra o sustento dos seus filhos ou exercer 

atividades comerciais e industriais. 

De acordo com o Wilcox (2008), o porto de Corumbá, “tornou-se, nos anos 

de 1870, um centro em relativa expansão, oferecendo a única opção viável para os 

paraguaios que procuravam uma vida melhor”. O referido autor indica que noutras 

conjunturas houve novas levas migratórias, citando o ano de 1876, na região que 

compreende Corumbá e a vizinha Ladário, onde se estima que os paraguaios 

constituíssem metade da população. Nesta localidade, com a retirada das tropas 

brasileiras do território paraguaio, no mencionado ano e subsequentemente, 

chegou um contingente feminino com cerca de 1.500 mulheres e crianças, em 

companhia de aproximadamente 4.000 homens. Ressalte-se que foram necessárias 

algumas décadas para que a população paraguaia, consumida pelo esforço de 

guerra, se reestruturasse.  

Ainda nas palavras do Wilcox (2008, p.15): “embora tais estatísticas 

impressionistas possam estar exageradas, elas revelam efetivamente a enorme 

presença paraguaia em Corumbá nos primeiros anos do pós-guerra”.  

Recentemente, se constatou que a presença ainda se verifica acentuada, 

conforme dados do Censo do ano de 2.000, onde os paraguaios representam 

10,4% dos imigrantes da cidade de Corumbá. 

Em relação aos imigrantes sírios e libaneses passaremos a fazer algumas 

considerações. Os fluxos emigratórios dos povos sírios e libaneses em direção à 
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América encontram explicações que são bem diferentes de outros povos que 

foram para lá ao final do século XIX. Razões diversas tiveram sustentação nas 

ações coordenadas do Estado Turco e nas interferências europeias, imperando, 

também, o improviso na fuga e a indefinição quanto ao destino final, 

característicos da falta de perspectivas na terra natal. Além disso, os conflitos 

religiosos, étnicos e econômicos se tornaram importantes razões deste processo 

emigratório (OLIVEIRA; JUNQUEIRA, 2016, p. 390). 

Em relação ao Oriente Médio, Oliveira passa a tecer os seguintes 

comentários: 

As constantes tiranias instaladas no seio do poder dos países do 

Oriente Médio, durante o processo de independência, não podem ser 

desprezadas na análise das ações objetivas que motivaram a fuga de 

sírios e libaneses para outras regiões. Suas origens estão diretamente 

ligadas ao longo processo de declínio do Império, durante o século 

XIX e início do XX, bem como ao nacionalismo. A repressão aos 

povos sírios e libaneses se configurou como uma luta nos setores 

inferiores da política da região, enquanto que nos setores superiores, 

incluindo a administração do Estado, situava-se nos conflitos entre os 

turcos, ingleses, franceses e alemães até a II Guerra Mundial 

(OLIVEIRA, 2001, p. 27).  

George Kirk, ao descrever o Império Turco durante o século XX, salienta a 

presença de conflitos que não permeavam as relações sociais e políticas analisadas 

antes do processo de dissolução do Império. Segundo o autor havia uma oposição 

entre as potências da Europa com o Império Turco. As percepções de Kirk nos 

remetem à ideia de que os conflitos não foram originários das grandes desavenças 

históricas entre aqueles povos, e assim, de certa forma, quebra o paradigma da 

ideia comum de que os povos árabes nunca se entenderam. (OLIVEIRA; 

JUNQUEIRA, 2016, p. 390) Isso é observável nas palavras que se seguem: 

 
O Ponto crucial (...) [das iniciativas europeias sobre o Império Turco] 

consistia em expulsar os turcos da Europa. Sob sua dominação 

encontravam-se, além dos gregos, os albaneses, búlgaros e romenos 

(...), várias comunidades eslavas, como os bosníacos, os sérvios, os 

herzegovinos (...). Na Ásia tinha sob a guarda os árabes, como 

expressão mais genérica, e a pequena multidão de minorias que 

habitavam os diferentes territórios sob administração civil e religiosa 

otomana (KIRK, 1964, p. 236-237).  

 

Há outros fatores que contribuíram para desestabilizar a região, provocando 

e acentuando as correntes emigratórias. Dentre eles se destacam: o crescimento 

demográfico e as crises na agricultura familiar (TRUZZI, 1997, p. 19-21). 
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Todavia, um componente que não pode ser desconsiderado é o motivo pelo qual 

esses grupos de imigrantes chegaram ao Brasil. De acordo com alguns 

historiadores o destino incialmente não era este país, mas, sim, os Estados Unidos 

da América. Assim, alguns teriam sido enganados quanto ao destino e acabaram 

por chegar ao Porto de Santos (HAJJAR, 1985, p. 48-59), primeiro contato com o 

Brasil, e depois se esparramado pelo país e pelo continente.   

No período Vargas (1930-1945), a presença dos imigrantes de origem síria e 

libanesa no Brasil despertou pouco interesse entre intelectuais e estudiosos 

brasileiros. Por outro lado, de uma forma geral, sua presença foi bem vista pelas 

autoridades e curiosos sobre o assunto. Em 1938, por exemplo, Filinto Müller, 

chefe da polícia política de Vargas, realizou investigação a respeito das colônias 

de imigrantes no Brasil, em especial no Rio de Janeiro e em São Paulo. Müller se 

preocupava, principalmente, com as atividades de natureza política que os grupos 

de imigrantes poderiam estar desenvolvendo. Em suas observações os sírios e 

libaneses encontram-se mencionados sob o termo árabes, expressão generalizante 

e de uso comum. (OLIVEIRA; JUNQUEIRA, 2016, p. 391).  

Segundo o arquivo pesquisado por Oliveira e Junqueira (2016), no acervo da 

Fundação Getúlio Vargas (1938) tal documento informava que tanto no Rio 

quanto em São Paulo, mesmo entre os árabes chegados há pouco tempo, não se 

notava grande interesse pela vida política do país de origem. Somente um círculo 

muito restrito da colônia demonstra tendências de caráter nacionalista, 

colaborando em jornais e revistas de Beirute e do Cairo.  

 

É interessante destacarmos que as percepções que Müller obteve no Rio de 

Janeiro e em São Paulo refletiam uma estratégia utilizada por esses imigrantes 

para garantir sua fixação na nova terra. Essa estratégia consistia em manifestar 

desinteresse pelas notícias políticas da terra natal, mas, especialmente, manifestar 

interesses pela nova terra. Tais imigrantes passaram a construir uma nova vida no 

Brasil, notadamente, no extremo Oeste (OLIVEIRA; JUNQUEIRA, 2016, p. 391). 

Outro aspecto relevante desse grupo de imigrantes está no fato deles terem 

se disseminado ao longo do território brasileiro, talvez, comparável apenas aos 

portugueses. Exemplo disso encontra-se na Ata de Fundação de Sena Madureira, 
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no Acre, em 1904, em que aparecem como signatários predominantes são sírios e 

libaneses (OLIVEIRA; JUNQUEIRA, 2016, p. 391). 

Corumbá se tornou a porta de entrada, no antigo Mato Grosso, 

especialmente, após a Guerra do Paraguai, aos imigrantes sírios e libaneses. Não 

se tem o registro dos nomes dos primeiros imigrantes que chegaram na cidade e 

nem a data específica. Todavia, no acervo histórico do Fórum da cidade há 

registros de processos crime que datam a presença deles no ano de 1872. As 

razões da imigração por Corumbá decorrem do seguinte motivo: desde o porto de 

Santos, SP, até o de Corumbá, o que determinou o fluxo foram as alternativas 

econômicas encontradas ao longo de seu percurso na Bacia Platina. Assim, nas 

inúmeras cidades entre Buenos Aires e Corumbá é notória a presença de sírios e 

libaneses decorrentes daquele fluxo migratório (OLIVEIRA; JUNQUEIRA, 2016, 

p. 391). 

É notável destacar outra característica importante para que sírios e libaneses 

migrassem em direção a Corumbá era o encantamento econômico que a cidade 

produzia, fruto de seu comércio internacional, derivado de franqueamentos 

tributários promovidos pelo Imperador Dom Pedro II (OLIVEIRA, 2001, p. 35).  

Ademais, Oliveira e Junqueira (2016) trazem a baila em suas pesquisas um 

documento denominado, Panfleto Ilustrativo de Corumbá e Região, cujo teor 

destacava a notoriedade das atividades comerciais em Corumbá. A cidade exerceu 

durante um largo tempo a função de distribuidora de mercadorias vindas de 

Buenos Aires (Argentina) em direção ao centro e oeste de todo antigo Mato 

Grosso unificado. Sabia-se que vários comerciantes, de diversas nacionalidades, 

acumularam significativas fortunas e adquiriram expressivos espaços políticos, 

como, por exemplo, os franceses Philbois, os macedônios Dichoff e Panoff, os 

portugueses Cavassa e Baís, os uruguaios Vasquez e os alemães Otto. Havia forte 

influência do comércio internacional exercia sobre eles, sendo perceptível em 

alguns anúncios de Corumbá: “Casa Schared & irmãos. Variedades de produtos 

importados da Alemanha e Reino Unido”; “Exportadora e Importadora Estrela do 

Oriente. Vendem-se produtos do mundo inteiro”.  

É possível afirmar que o comércio foi de todas as opções a mais explorada 

pelos imigrantes sírios e libaneses em Corumbá. Isso ocorreu em razão das parcas 

possibilidades que eles tinham na cidade. Considerando suas raízes rurais 



40 
 

(TRUZZI, 1997, p. 51) e o fato de que o acesso a terras no Pantanal estava 

esgotado, as práticas urbanas eram as que lhes restavam. Como não tinham 

maiores especialidades ou qualificações técnicas, o comércio lhes surgia como a 

melhor opção para a sobrevivência. E, dentro das atividades comerciais, o ofício 

de mascate foi, sem dúvida, o que lhes sinalizou como empresa mais realizável. 

Da mascatagem nenhum registro foi encontrado, embora apareça em bibliografias 

e depoimentos de descendentes (OLIVEIRA; JUNQUEIRA, 2016, p. 392). 

Além disso, é correto dizer que ela foi responsável pela ascensão desses 

imigrantes, ou parcela significativa deles, à condição de lojista. Esse avanço 

constituído, também, é fruto da capacidade desse grupo de imigrantes de fazer 

poupança, além de citarmos, é claro, a constituição de rede de sociabilidades e 

solidariedade que existia, principalmente, entre seus familiares. A respeito dessas 

redes, há um registro muito significativo, datado de 1909, que evidencia as 

articulações entre os que já estavam estabelecidos como lojistas, tentando atrair 

parentes e familiares que ainda estavam vivendo na terra natal (OLIVEIRA e 

JUNQUEIRA, 2016, p. 392). Um imigrante, num certo momento, relatou:  

Aqui é muito melhor que aí [Síria]. Aqui não tem guerra, nem matam 

nossos pais e irmãos. O comércio nos deu esperança de viver melhor. 

Então, não vejo motivos para que não venham para cá, amados tios. 

Vocês são o que restou da minha família, e quero vocês aqui perto de 

mim, vivendo melhor do que estão vivendo aí. (OLIVEIRA, 2001, p. 

112)  

 

É interessante observar outra carta, datada de 1932, apresentando uma 

percepção diversa de outro imigrante:  

(...) tenho a sensação de estar me transpondo de uma civilização para 

outra, de forma definitiva. Cada vez que me embrenho mais por esse 

país, me sinto mais distante do Líbano; as lembranças das frutas e das 

conversas vão dando lugar a um lúgubre sentimento de não pertencer 

ao novo país, o Brasil, por mais que eu tento o contrário. (OLIVEIRA, 

2001, p. 49)  

Por fim, Oliveira e Junqueira (2016) aludem que apesar dos problemas 

decorrentes de todo processo migratório internacional, uma parcela significativa 

deles fixou-se nesta fronteira. Destes, uma parte ficou no obscurantismo político e 

social, enquanto que uma fração conquistou significativa fortuna. Esse período 

durou, aproximadamente, 25 (vinte e cinco) anos, no qual se constituiu um núcleo 

empresarial. 
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Sem dúvida, conhecermos melhor Corumbá exige aprendermos mais acerca 

dos fluxos migratórios. Foram diversas nacionalidades que afluíram para esta 

região. Cada qual teve suas diversas peculiaridades que contribuíram fortemente 

para a formação histórico-social do município.  

 

1.3 Imigrantes bolivianos e suas demandas 

 

Passaremos a abordar a respeito do fluxo migratório dos bolivianos à 

Corumbá, MS. A partir da segunda metade do século XX, com o dinamismo 

trazido pela construção da ferrovia em direção à Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, 

intensificou-se a construção de relações com os vizinhos bolivianos (OLIVEIRA 

NETO, 2005). Muitos vieram daquele país para trabalhar nas obras da ferrovia, 

mas, também, para ocupar-se em outras tarefas no comércio, serviços e construção 

civil. Neste mesmo sentido salienta Barreda (2008) onde a presença boliviana, no 

estado de Mato Grosso do Sul, é registrada desde antes dos anos de 1950 e a 

Ferrovia Noroeste teria sido um chamariz. Como reitera Marques (2008): a 

ferrovia, portanto, constituiu-se num dos elementos propulsores do povoamento 

entre fronteiras até então praticamente subordinada à navegação platina.  

Desta forma, podemos destacar, mais didaticamente, dois períodos das 

correntes migratórias bolivianas. O primeiro período (1939-1954) se destacou pela 

construção da ferrovia e impulsionou, expressivamente, o deslocamento dos que 

viviam nas cidades de San José de Chiquitos, Roboré, Tapera e Santa Cruz de la 

Sierra. Já o segundo período, ocorre em torno do início dos anos 1980, de forma 

mais intensa, começam a se direcionar para aquela fronteira os habitantes do 

altiplano. A razão principal se evidencia pelo fomento ao comércio internacional 

de produtos, especialmente, vindos da Ásia. Neste caso, os bolivianos provinham, 

maciçamente, de cidades como Cochabamba, La Paz, El Alto, Sucre e Cusco. 

Atualmente, no que tange à presença boliviana no Brasil e na cidade 

Corumbá é valiosa a contribuição da pesquisa de Souchand e Baeninger (2008), 

que apresentam, com base nos dados do censo demográfico do ano de 2000, que 

esta vem aumentando consideravelmente. Entre os anos de 1991 e 2000, o número 

de imigrantes bolivianos no país apresentou um crescimento anual de 2,41%. 
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Todavia, estes números ainda não representam um total, já que existe um 

contingente que escapa aos censos.  

Souchand e Baeninger (2008) apresentam um perfil desta presença, que 

tem por características uma distribuição significativa nas áreas de fronteira e 

regiões metropolitanas, com uma tendência a aglomeração em municípios 

fronteiriços, e nisso se destaca a cidade de Corumbá, que tem a segunda maior 

concentração de imigrantes bolivianos do país (5,4%), atrás apenas de São Paulo 

(37,9%). 

 De acordo com dados da mencionada pesquisa e do censo demográfico de 

2000 registrou-se em Corumbá “789 domicílios com presença boliviana (mesmo 

que os filhos ou cônjuges sejam brasileiros), representando 3,4% do total dos 

domicílios e englobando uma população de 3.240 pessoas.” (SOUCHAND; 

BAENINGER, 2008, p. 276). 

Ressaltando que este número representa os recenseados, não inclui os não 

documentados, ou seja, os que, devido sua situação de indocumentação escapam 

às estatísticas governamentais. É muito relevante destacar que segundo Fusco e 

Souchand (2009) “o Censo subestima a presença boliviana, por subregistro, e 

segundo a estimativa da Pastoral do Migrante, a população boliviana em Corumbá 

se aproximaria a 8.000 indivíduos”.  

A presença boliviana na cidade de Corumbá, MS é facilmente observável. 

De acordo com Souchand e Baeninger (2008), a cidade de Corumbá é “um lugar 

estratégico de articulação dos fluxos de bens, pessoas e informações (...)” Acerca 

das atividades exercidas pelos imigrantes bolivianos, conforme Fusco e Souchand 

(2009, p.5) “a atividade principal dos migrantes é o comércio.  

Quanto à escolaridade dos imigrantes bolivianos, Fusco e Souchand nos 

apresentam que “as proporções mais semelhantes estão entre 5 e 9 anos de estudo, 

para ambos contingentes de imigrantes” (os pesquisadores fazem uma 

diferenciação dos provenientes de Terras Altas e Terras Baixas, isto relativo ao 

território boliviano). Por Terras Baixas os pesquisadores entenderam os 

departamentos de Santa Cruz, Beni Pando e Tarija, enquanto os de Terras Altas os 

departamentos de La Paz, Potosí, Oruro, Chuquisaca e Cochabamba. (FUSCO; 

SOUCHAND, 2009, p.12).  
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Dessa forma, com o nível de escolaridade apresentado, a inserção no 

mercado de trabalho, através das vias formais, se torna cada vez mais difícil, o que 

faz da atividade comercial ser mais do que uma opção e sim uma saída.  

Ademais, os estudos de Fusco e Souchand (2009) nos demonstram que a 

presença boliviana na cidade de Corumbá é marcadamente heterogênea, sob 

diversos prismas, tais como linguísticas, socioeconômicos, localização espacial 

(tanto na origem como no destino), escolaridade, sexo, entre outros, o que confere 

peculiaridades aos diversos grupos de bolivianos que habitam esta cidade.  

É neste cenário, de uma cidade fronteiriça que, em grande parte, foi 

construída por imigrantes, que se desenvolveu este trabalho. Assim, numa 

localidade efervescente do ponto de vista de suas construções sociais, pois tanto a 

fronteira como o imigrante possuem lógicas próprias pautadas em suas condições 

e contradições. 

É muito importante conhecermos, especificamente, as demandas dos 

imigrantes bolivianos, porque há uma crescente inserção deles em Corumbá, MS, 

de diversas maneiras, como por exemplo, nas escolas públicas, em atividades 

comerciais, na procura por serviços públicos em geral, etc.  

É mister destacar que em Corumbá, MS é perceptível em relação ao 

imigrante boliviano a manifestação das duas forças, anteriormente, citadas: 

centrífugas (fronteira) versus centrípetas (limite).  

Relacionado às forças centrífugas, ou seja, “forças para fora” (fronteira), 

nota-se o movimento de migração pendular ou diária realizada pela grande 

maioria dos feirantes bolivianos. Atualmente, em Corumbá, MS a principal fonte 

laboral dos bolivianos é o comércio. Muitos são ambulantes nas ruas ou calçadas 

do centro da cidade e muitos outros atuam em feiras livres itinerantes que ocorrem 

durante toda a semana.  

Esses feirantes tem a dura jornada diária de acordarem bem cedo, 

“encherem” seus carros de mercadorias, e ao chegarem à Corumbá, MS, terem 

que montar suas barracas e ali permanecerem até 12h ou mais tarde. Praticamente, 

todas as barracas das feiras livres são de bolivianos. 

Outros detalhes da rotina de trabalho dos bolivianos de acordo com Silva:  
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O dia de trabalho destes é preparado com o estender de uma lona de 

forma que faça sombra, organizando caixotes para colocarem as 

mercadorias, sendo que outros apenas usam caixotes fixando-se em 

lugares estratégicos que proporcionam o maior tempo de sombra 

possível, sentam-se no chão ou em qualquer objeto que 

provisoriamente sirva de cadeira, desprovidos de qualquer conforto 

(SILVA, 2004).  

 

Referente às forças centrípetas, ou seja, “forças para dentro” (limite), o 

Estado Brasileiro possui de modo bastante definido o seu marco divisório ou 

limite com o Estado Boliviano. Ademais, as leis brasileiras regulamentam de 

modo específico quais são os requisitos para o estrangeiro estar documentado em 

território nacional. A partir do momento que um imigrante boliviano, por 

exemplo, preenche os requisitos legais do Brasil e está, devidamente, 

documentado, sob esse estará atuando a força centrípeta.  

A priori, percebemos que o imigrante boliviano tem uma tripla demanda 

documental, a saber: I) Permanência no Brasil; II) Demandas ligadas às atividades 

empreendedoras e laborais; e III) Questão documental da mercadoria; 

Especificamente, acerca dos documentos pessoais do imigrante boliviano 

(permanência no Brasil) a Constituição Federal de 1988, no Artigo 12, e incisos I 

e II estabelecem os direitos de nacionalidade, respectivamente, para o brasileiro 

nato e o brasileiro naturalizado. No que tange ao processo de naturalização há 

uma dupla possibilidade, conforme se segue: 

A naturalização ordinária é autorizada pela Constituição Federal de 1988, 

porém os seus requisitos específicos são advindos do Estatuto do Estrangeiro, Lei 

nº 6.815/1980. É um ato discricionário, ou seja, é um ato de soberania estatal do 

Chefe do Poder Executivo. Poderá ser concedida ou não a naturalização 

conforme o interesse nacional.  

Em 24 de maio de 2017, ocorreu a publicação da nova Lei de Migração 

(Lei nº 13.445/2017) que passará a revogar o Estatuto do Estrangeiro. Todavia, a 

nova lei, segundo o seu Art. 125, somente, entrará “em vigor após decorridos 

180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial”, ou seja, a partir do mês de 

novembro de 2017 (BRASIL, Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017). 

A naturalização extraordinária, por outro lado, tem seus requisitos 

expressos, apenas, na Constituição Federal de 1988, por exemplo: residência por 



45 
 

15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a 

nacionalidade brasileira. É um ato vinculado cria direito público subjetivo para o 

naturalizando. Preenchidos os requisitos exigidos no Artigo 12,  inciso II, alínea 

“b”, CF/88, o ato de concessão é vinculado, podendo o interessado impetrar 

mandado de segurança. Em outras palavras, nesse caso a concessão é 

obrigatória. (BRASIL. Constituição Federal, 1988.) 

Entretanto, para naturalizar-se brasileiro é pressuposto necessário que o 

imigrante boliviano já esteja, devidamente, documentado com alguma espécie de 

visto junto à Delegacia da Polícia Federal.  

Há diversas modalidades de vistos conforme previsão na Lei 6.815/1980, 

Estatuto do Estrangeiro, no dispositivo, a seguir:  

Art. 4º Ao estrangeiro que pretenda entrar no território nacional 

poderá ser concedido visto: 

 I - de trânsito;  

 II - de turista; 

 III - temporário;  

 IV - permanente;  

 V - de cortesia; 

 VI - oficial; e 

 VII - diplomático. 

Parágrafo único. O visto é individual e sua concessão poderá estender-

se a dependentes legais, observado o disposto no artigo 7º. (BRASIL. 

Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980) 

  

Focalizamos nesta pesquisa em apenas algumas modalidades de vistos: 

fronteiriço, temporário e permanente. 

Inicialmente, será abordado o Documento Especial Fronteiriço (DEF), é o 

documento necessário para o ingresso e permanência legal de bolivianos no Brasil 

que propicia a figura legal, documentada do cidadão fronteiriço e possibilita que 

ele resida, estude e/ou trabalhe na cidade de Corumbá, MS, no Brasil. Tal visto 

será concedido pelo prazo de 05 anos.  

 Esse documento é regulamentado pelo Decreto nº 6.737, de 12 de janeiro 

de 2009. Possui 11 artigos e 01 Anexo de localidades vinculadas: 1. Brasiléia 

(AC) a Cobija. 2. Guajará-Mirim (RO) a Guayeramirim. 3. Cáceres (MT) a San 

Matías. 4. Corumbá (MS) a Puerto Suarez. (BRASIL. Decreto nº 6.737, de 12 de 

janeiro de 2009.) 

http://www.jusbrasil.com/topico/10640529/artigo-12-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10724932/inciso-ii-do-artigo-12-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10724826/alinea-b-do-inciso-ii-do-artigo-12-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Na sequência há o visto temporário concedido por 02 anos, para 

residência, estudo ou trabalho. Quanto ao visto permanente será concedido por 09 

anos, para residência, estudo ou trabalho.  

Geralmente, o visto permanente é concedido após o visto temporário, 

“estágio probatório”, exceto se o estrangeiro for casado com cônjuge brasileiro ou 

tiver filho brasileiro menor de idade. Ademais, nas hipóteses da Lei nº 9.505/97: I) 

a partir de 60 anos de idade; ou II) ser deficiente físico o visto permanente passa a 

ter um caráter indefinido. (BRASIL. Lei nº 9.505, de 15 de outubro de 1997.) 

Em Corumbá, MS, a obtenção de tais documentos será através da 

Delegacia da Polícia Federal que se situa na Praça da República, 51, Centro. 

Telefone:(67) 3234-7800.  

É imprescindível fazermos  mais algumas ponderações a seguir. Primeiro, 

temos que relembrar que o Brasil faz fronteira com a Bolívia em quatro 

localizações geográficas específicas, saber: 1. Brasiléia (AC) a Cobija. 2. Guajará-

Mirim (RO) a Guayeramirim. 3. Cáceres (MT) a San Matías. 4. Corumbá (MS) a 

Puerto Suarez. Para essas quatro hipóteses há o Decreto nº 6.737, de 12 de janeiro 

de 2009 que regulamenta a vivência dos imigrantes pendulares. Ou seja, 

normatiza as atividades de trabalho e/ou estudo a serem desempenhadas no país 

vizinho.  

Segundo aspecto, a fronteira de Corumbá, MS, Brasil, com Puerto 

Quijarro, Bolívia, tem sido bastante utilizada, conforme Corrêa (2016) pelos 

imigrantes de passagem. Embora o destino principal ainda seja São Paulo, 

autoridades têm observado diversificações nas rotas em direção a Belo Horizonte, 

Campo Grande e o sul do Brasil. Esse imigrante de passagem pela fronteira 

permanece por muito pouco tempo naquela região, buscando embarcar o quanto 

antes ao destino desejado (OLIVEIRA & CAMPOS, 2015, 49-51). A esse tipo de 

imigrante é necessário ter o visto de ingresso, devidamente, exarado pelas 

autoridades competentes. 

Terceiro, Corumbá, MS, aos longos dos séculos, se tornou notável por ter 

sido construída pela forte e marcante presença de imigrantes. Sua condição 

fronteiriça foi determinante neste processo. Assim, muitos que se descolaram para 

esta cidade passaram a ser considerados imigrantes permanentes, pois 
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perpetuaram seus vínculos interpessoais, comerciais, etc. Esses imigrante, 

portanto, devem estar também devidamente, documentados com o visto 

permanente, duração de 09 anos, que deve-se renovar o documento, na Delegacia 

da Polícia Federal, antes de expirar a validade. Conforme a Constituição Federal, 

anteriormente, citada, e analisando a nova Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) 

o imigrante permanente também poderá percorrer o caminho documental para 

naturalizar-se brasileiro se assim o desejar, obedecendo aos requisitos 

normativos.  

A nova Lei de Migração trouxe uma inovação bastante interessante em 

relação ao antigo Estatuto do Estrangeiro, Lei nº 6.815/1980 (REVOGADO). O 

legislador federal previu quatro modalidades distintas para a naturalização do 

imigrante. 

Art. 64.  A naturalização pode ser: 

I - ordinária; 

II - extraordinária; 

III - especial; ou 

IV - provisória. 

(BRASIL, Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017). 

 

Antes, havia apenas duas hipóteses: 1) naturalização ordinária; e 2) 

naturalização extraordinária. Como a mudança é bem recente, certamente, haverá 

muitos debates jurídicos, entre os teóricos do Direito e os tribunais do país quanto 

à aplicabilidade destas inovações legislativas. Tomemos como exemplo o 

seguinte, de acordo com o sistema anterior, a naturalização ordinária, seria um ato 

discricionário, conforme já explicado acima. 

Pela nova lei utiliza-se a seguinte expressão: 

Art.65 - “Será concedida a naturalização ordinária àquele que 

preencher as seguintes condições:  

I - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;  

II - ter residência em território nacional, pelo prazo mínimo de 4 

(quatro) anos;  

III - comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do 

naturalizando; e  



48 
 

IV - não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos 

da lei” (BRASIL, Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017). 

Em outras palavras, a nova lei de migração ao dizer “será concedida” ou 

invés de “poderá ser concedida” passa a tornar obrigatória, ou vinculada, e não 

mais discricionária, a decisão do Chefe do Executivo Federal em conceder a 

naturalização ordinária. Apontamos apenas esse aspecto divergente, 

provavelmente, muitos outros pontos surgirão no decorrer da vigência da nova lei. 

Diante do exposto, compreendemos o processo histórico dos imigrantes 

em Corumbá, MS. E identificamos que segundo as três tipologias de imigrantes, 

pendulares, de passagem e permanentes, para cada qual há demandas documentais 

bem específicas que precisam de cuidadosa análise e estudo. 
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CAPÍTULO 2 

CLUBES SOCIAIS NA BACIA PLATINA 

Este capítulo apresentará uma visão histórica geral dos elementos de 

formação da Bacia Platina e suas características atuais. Ademais, analisaremos a 

criação dos clubes sociais na Bacia Platina. Focalizaremos, em especial, em três 

países: Argentina, Paraguai e Brasil. Posteriormente, observaremos a fundação de 

diversos clubes e associação de imigrantes em Corumbá, MS. 

 

2.1 Aspectos históricos gerais 

A Expansão Marítima e Comercial Europeia se destacou nas primeiras 

décadas do século XVI. As três causas específicas da conquista e da colonização 

ibérica na América do Sul são assim identificadas: a ocupação portuguesa no 

litoral atlântico, a submissão do mundo incaico/andino ao conquistar castelhano, 

Francisco Pizarro, e a conquista da bacia Platina pela expedição comandada pelo 

espanhol, Dom Pedro de Mendoza.   

Pode-se afirmar que existia um projeto castelhano de colonização, no 

interior do continente sul-americano, referente à área banhada pelo alto curso do 

rio Paraguai, sobretudo, na região centro-sul do Pantanal, que naquela época fazia 

parte o extenso Paraguai Colonial e se denominava Campos de Xerez.  

É de suma relevância pontuarmos que a motivação inicial desse processo 

decorreu pela cobiça por metais preciosos, expressamente, conhecida na história 

pelo mito da Serra de Prata. Materializou-se com as descobertas incríveis de 

jazidas de minerais de Potosí, no oriente boliviano.  

Entretanto, as autoridades paraguaias/castelhanas redirecionaram a 

expansão do povoamento colonial para o nordeste de Assunção, em virtude da 

geopolítica colonial da coroa filipina para o interior da América do Sul.  

Pode-se afirmar que a expedição de Dom Pedro de Mendoza tinha dois 

objetivos: estabelecer o povoamento permanente na região do Prata em proveito 

espanhol e conquistar a tão sonhada Serra de Prata (ESSELIN, 2000, p.26). 

Gandía esclarece-nos que: 
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Con la expedición de Mendoza y o inicio definitivo, en el Paraguay, 

de la colonización española, comienza la verdadera historia de las 

relaciones de frontera entre las posesiones de España y de Portugal en 

América.”(GANDÍA, 1933, cap. III, p.98). 

 

Grande eram os objetivos dessa armada, porém, grande também foram 

seus fracassos. 

 
En las mentes de Ayolas, Guevara e Irala bullirían mil pensamientos 

de aventura y ensueños maravillosos. Ellos habían sido los elegidos 

para ir en busca de la Sierra de la Plata, por ser los más audaces y 

resistentes, y los três habrían jurado conquistarla o morir. Sin duda 

no imaginaban que Ayolas lograría cruzar el Chaco, aquel desierto 

infinito que custodiaba como un dragón de leyenda el tesoro de las 

minas fabulosas, y que al regresar al Paraguay, cargado con un botín 

deslumbrante, los índios lo matarían como al portugués Alejo Garcia; 

aquel héroe maravilloso que desde la costa del Brasil, como un 

semidios de los indígenas, habia cruzado o continente y llegado a las 

Charcas antes que la conquistaran las tropas de Pizarro. (GANDÍA, 

1932, p. 46). 

 

Na data de 1536, Dom Pedro de Mendoza, encabeçou uma poderosa 

expedição conquistadora e assim fundou Buenos Aires, no estuário do Prata, em 

uma posição estratégica para se ter o controle da navegação na Bacia Platina. 

Bastos menciona:  

Em março de 1536 foi fundada a cidade de Buenos Aires, cuja 

existência de um lustro e abandono determinado por Domingos 

Martinez de Irala, resultou não só de dificuldades de sobrevivência do 

agrupamento que permaneceu sitiada pela população indígena, mas 

também do firme propósito de concentrar todos os esforços na base de 

Assunção (BASTOS, 1979, p. 56-57). 

Logo em seguida, em 1537, Juan Salazar, membro da expedição de 

Mendoza, fundou Assunção, no médio curso do rio Paraguai. Tendo em vista uma 

série de imprevistos que sobrevieram à expedição de Mendoza, a base das 

operações colonizadoras foi transferida para Assunção, em 1540, já então sob o 

comando de Domingos Martinez de Irala.  

A partir de então, o modelo colonizador castelhano nessa região sul-

americana, solidificou-se por meio da união hispano-guaranítica, assinalando 

assim o início do período expansionista assuncenho, o qual foi de grande alcance, 

todavia de curta duração. Tal etapa compreendeu praticamente a duração do 

governo de Irala, e se estendeu até o ano de 1564, cuja finalidade era romper o 

isolamento em que se encontrava Assunção e, ao mesmo tempo, pôr em prática a 

política mercantilista, típica da economia da Idade Moderna.  
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Deste modo, é bastante perceptível a grande relevância histórica da Bacia 

Platina que passou a ter forte destaque em aspectos econômicos, políticos e 

migratórios.  

Feitas essas considerações iniciais, passaremos à compreensão, 

propriamente dita, do termo “região platina” ou “região da Bacia do Rio da Prata”. 

A razão desse nome se justifica por ser um espaço geograficamente delimitado, 

situado na parte austral da América do Sul, conformado por países que são 

irrigados pelos rios Uruguai, Paraguai e Paraná, que culminam no Estuário da 

Prata e desaguam no oceano Atlântico (WEBER, 2016, p. 45).  

Todavia, entre os pesquisadores não existe um consenso a respeito dos 

limites dessa região. Por exemplo, Cervo e Rappoport (1998), entendem que dela 

fazem parte Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Bolívia, devido aos cinco 

países serem banhados pelos rios da bacia e ao fato de que todos tiveram uma 

história comum de colonização, com formação de rotas de comércio, zonas de 

povoamento e postos administrativos que acompanhavam o percurso desses rios.  

Reichel (2010), argumenta que o conceito de região platina se restrinja à 

área de planície, o pampa, da Argentina, Uruguai e Brasil, pois os elementos 

geográficos (como a bacia platina e as planícies férteis) e históricos (a economia 

baseada na pecuária, a navegação dos rios, o encontro das linhas ferroviárias, a 

condição de fronteiras coloniais e nacionais) possibilitaram a configuração, ali, de 

um espaço regional com relações sociais particularizadas, as quais geraram um 

universo próprio de valores culturais, um cotidiano e um imaginário peculiares.  

De acordo com Weber (2016), é possível compreender a Bacia Platina, em 

termos políticos do seguinte modo:  

a região platina passou a se associar ao espaço ocupado pelos países 

que fundaram o Mercosul, em 1991, que foram Brasil, Uruguai, 

Paraguai e Argentina. A união aduaneira inicial e suas futuras ações 

integradoras estiveram alicerçadas discursivamente nas semelhanças 

socioeconômicas e históricas entre as nações, geradas pela ligação 

através dos rios da bacia. Assim, atualmente, a delimitação da região 

platina, muitas vezes, se sobrepõe à composição original do Mercosul, 

que, até o ingresso da Venezuela, em 2012, incluía apenas os quatro 

países platinos recém-citados (WEBER,  2016, p. 45).  

 

Ademais, segundo Garcia (2010) a fronteira platina vivenciou, na história, 

inúmeras mudanças em suas linhas divisórias entre as colônias portuguesa e 

espanhola e, depois, entre os Estados-nação que delas se originaram, tendo sido 

alvo de conflitos bélicos e políticos até o início do século XX. Ao considerarmos a 
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região platina sendo composta dos países, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai 

(tendo como critérios à Bacia do Prata e o Mercosul), identificaremos na fronteira 

platina as áreas limítrofes dessas nações, onde seus territórios se tocam. 

É mister destacar que o desenvolvimento das relações comerciais e sociais 

através da navegação dos rios, tornou a fronteira platina um lugar de relações 

intensas entre hispânicos e lusitanos, diferentemente de outros pontos da fronteira 

brasileira (COLVERO, 2004). 

Garcia (2010) aponta que muitas das disputas por territórios e das 

alterações nas linhas divisórias entre os Estados Nacionais se deram com zonas de 

fronteira já habitadas, tendo em vista que a ocupação humana esteve entre as 

principais estratégias para a conquista dos territórios na região. Isso resultou na 

propagação de diferentes culturas e línguas ao longo do território. Criando assim 

uma aproximação entre os povos, por exemplo, em questões de valores e hábitos 

como a fala do “portunhol”.  

Além disso, é interessante notarmos que o fator fronteiriço é paradoxal, ao 

mesmo tempo em que há uma divisória territorial, por outro lado, também há 

elementos unificadores, conforme se extrai dos comentários de Weber, a seguir: 

Na fronteira Brasil-Argentina-Paraguai, a ocupação missioneira 

originou núcleos populacionais próximos que acabaram sendo, 

posteriormente, separados por linhas divisórias internacionais. Há 

nela, ainda, outros vários pontos de povoamento que surgiram e 

estiveram interligados pela exploração econômica de produtos como, 

por exemplo, madeira e erva-mate. Assim como a história de sua 

formação, o atual modo de relação e o grau de integração entre essas 

cidades também é distinto. Contribuem para essa diversidade fatores 

como a presença de rios e a existência de pontes e balsas ligando um 

lado ao outro, bem como a cobrança de taxas sobre esses serviços e a 

existência de postos de controle. A oferta de serviços comerciais na 

cidade contígua também é fator de intercâmbios, além da própria 

história de relações entre os habitantes da área. É preciso mencionar, 

também, que ações relacionadas ao Mercosul têm mudado essas 

relações, através do aumento do fluxo comercial entre os países e de 

projetos na área educacional que, em sua maioria, se concentram nas 

cidades geminadas. São exemplos desses últimos as Escolas 

Interculturais Bilíngues de Fronteira, que abrangem várias cidades 

geminadas da região platina; as Escolas Técnicas Binacionais de 

Santana do Livramento e Rivera e a Universidade Federal da 

Integração Latino-Ame-ricana (UNILA), em Foz do Iguaçu (WEBER, 

2016, p. 46-46).  

 

Destacaremos algumas cidades de fronteira e observaremos o grau de 

interação entre elas. Inicialmente, trataremos de Santana do Livramento (BR) e 

Rivera (UY); e Foz do Iguaçu (BR) e Ciudad del Este (PY). Quanto a tais cidades 
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podemos apontar que são excelentes exemplos de cidades integradas, na 

atualidade, pelas relações comerciais intensas, e respectivamente, pela 

característica de fronteira seca e pela ponte inaugurada por Castelo Branco, 

presidente do Brasil, e por Alfredo Stroessner, presidente do Paraguai, em 27 de 

março de 1965, denominada Ponte Internacional da Amizade. Todavia, foi 

chamada no Brasil de Ponte da Amizade e no Paraguai, Ponte Presidente Alfredo 

Stroessner. Contudo, no que tange à integração social é um elemento mais 

perceptível nas duas primeiras cidades.  

Referente à circunstância de São Borja (BR) e Santo Tomé (AR), onde, 

embora exista uma ponte (com pedágio), não se tem o mesmo fluxo de integração. 

Interessante é a relação das pequenas, recentes e pouco fiscalizadas cidades 

fronteiriças da província de Misiones (AR) e do estado do Rio Grande do Sul 

(BR), onde a travessia por balsa não impede o fluxo constante de um lado ao 

outro, motivado por trocas comerciais e por relações de trabalho e familiares.  

Deste modo, aprendemos que não é regra haver integração entre as cidades 

geminadas. Apesar de, ao comparar com as não-geminadas, elas sejam pontos de 

maior circulação comercial, social e cultura. Nesse sentido, Pesavento chama de: 

“fronteira cultural, isto é, aquela que está relacionada aos domínios da 

identidade, à construção simbólica de pertencimento, “onde está 

pressuposto que um universo simbólico de sentidos viaja no tempo e 

no espaço dentro de uma comunidade de agentes que são, pela sua 

condição fronteiriça, semelhantes e díspares ao mesmo tempo” 

(PESAVENTO 2006, p. 10). 

 

É possível verificar que os meios de comunicação são propulsores da 

constituição dessa fronteira cultural. Weber faz suas considerações acerca do 

tema: 

Sobre a circulação dos jornais fronteiriços, a história nos mostra que, 

na fronteira Brasil-Argentina-Uruguai do século XIX, há indícios de 

que os jornais já extrapolavam as linhas divisórias, em um intercâmbio 

que possivelmente acompanhava a navegação do Rio Uruguai e as 

conexões ferroviárias. Em exemplares do jornal A Notícia, editado em 

Uruguaiana, há reproduções de notícias do jornal argentino La Nación. 

Além disso, os jornais uruguaianenses desse período, como o próprio 

A Notícia, costumavam dispor, em sua tabela de preços, os custos de 

assinatura “Para o estrangeiro” ou “No exterior”, os quais, a propósito, 

não diferem muito dos custos da assinatura nacional. Assim, podemos 

conjecturar que existia, pelo menos no início do século XX, um 

intercâmbio internacional de jornais na região platina, possivelmente 

facilitado pela navegação do Rio Uruguai. (WEBER, 2016, p. 49) 
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Deste modo, a imprensa fronteiriça necessita aprofundar-se na temática 

das relações fronteiriças para produzir matéria jornalística mais adequada. É 

válido destacarmos que a própria história dessa imprensa que veiculou tantas 

informações ajudariam a traçar uma trajetória das relações nessa área, não só em 

termos de mídia, mas também nas relações sociais, culturais e econômicas de 

aproximação e de afastamento entre as nações. 

Infelizmente, a mídia e o jornalismo, deixam-se influenciar por elementos 

políticos-estatais, e isso resulta nos locais de circulação das publicações, seu 

conteúdo e nas línguas utilizadas. Atualmente, dentre os jornais fronteiriços 

editados no Brasil, uma boa parcela se direciona apenas aos leitores do lado 

brasileiro. Contudo, existam alguns que circulem do outro lado e que buscam 

envolver aquele público tanto em termos de conteúdo quanto de línguas e de 

anúncios.  

A Bacia Platina, destacadamente, se caracterizada com a presença de 

muitas regiões de fronteira, isso merece contínuo estudo, há um imenso campo de 

pesquisa. Recentemente, o estímulo à integração regional no Mercosul, bem como 

a promoção de novas tecnologias demandam rápidas mudanças no cenário 

fronteiriço. Portanto, requer constantes pesquisas sistematizadas. 

 

2.2 Análise dos Clubes Sociais na Argentina, Paraguai e Brasil 

Inicialmente, é mister que compreendamos que a criação de um clube social 

de imigrantes envolve, quase sempre, alguns aspectos importantes, cuja finalidade 

é tornar visíveis os laços aos quais os criadores estão amarrados, ou melhor, 

evidenciar o lastro sócio-político-cultural no qual o clube está inserido (RAMOS, 

2000, p. 88). 

Ademais, corroborando neste sentido observamos que:  

Nestes espaços de sociabilidade que podem vir a construir redes de 

solidariedade entre membros da comunidade, a interação entre os 

locais e os visitantes tanto fortalece a relação de alteridade como 

possibilita o contato com novas formas de ser e de viver num processo 

de troca e de transformações mútuas. (PRIAMO, 2013, p. 155). 

Na sequência abordaremos os clubes sociais na Argentina. Trata-se de um 

dos países do mundo que mais acolheram e ainda acolhe uma grande porcentagem 
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de imigrantes e residentes estrangeiros. Em decorrência desse intenso fluxo 

migratório, existe muita diversidade cultural.  

Na Argentina, tradicionalmente, as pesquisas sobre migrações tem se 

concentrado, em sua maioria, em dois grandes grupos: italianos e espanhóis. E 

poucos têm sido os trabalhos referentes a grupos pequenos e médios de 

imigrantes, como por exemplo: os lituanos, dinamarqueses, armênios, sírios, 

libaneses, gregos, japoneses, etc. 

Apontaremos neste tópico, também algumas peculiaridades da migração 

polaca na Província de Buenos Aires, especialmente, no âmbito das localidades de 

La Plata, Berisso. 

As cidades de La Plata, capital da Província de Buenos Aires, Berisso e 

Ensenada formam um triângulo urbanístico, industrial e comercial de grande 

envergadura, localizado a uns 60 km da Capital Federal. Lamentavelmente, nos 

últimos 20 anos ocorreram uma série de transformações que foram acompanhadas 

por uma baixa do nível de atividade e um processo de desindustrialização. 

La Plata, fundada em 1882, atraiu desde o começo a grandes contingentes de 

estrangeiros que trabalharam na construção do porto e de edifícios públicos. É 

muito interessante observar a expressiva quantidade de clubes e associações de 

imigrantes que se estabeleceram na Argentina:  

La institución extranjera más antigua es la Asociación Italiana de 

Socorros Mutuos creada en 1883. Con el tiempo se fundaron 

entidades que agruparon españoles (Asociación Española de 

Socorros Mutuos), franceses (Círculo Francés Social y Cultural), 

alemanes (Club Germano Argentino), irlandeses (Colectividad 

Irlandesa San Patricio), japoneses (Asociación Japonesa Platense), 

sirios (Asociación Siriana-Ortodoxa), libaneses (Sociedad Libanesa 

de La Plata), suizos (Helvética Sociedad de Socorros Mutuos), por-

tugueses (Casa de Portugal), griegos (Instituto Cultural Argentino 

Heleno), armenios (Sociedad Armenia), israelitas (Asociación Mutual 

Israelita Argen-tina), escandinavos (Centro Escandinavo de La 

Plata), y más recientemente uruguayos, chilenos, peruanos, 

bolivianos, paraguayos y brasileños (ZUBRZYCKI, 2001, p. 250). 

Quanto à cidade de Ensenada, Zubrzycki, destaca: 

 
Ensenada se funda en 1801, pero su crecimiento comienza alrededor 

de 1893 con la creación del Apostadero Naval y el traspaso de su 

puerto a ju-risdicción nacional. La atracción hacia la zona se 

refuerza cuando en 1923 se crea el Astillero Río Santiago y en 1925 

cuando se instala la destilería de petróleo de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales. Las colectividades que aún están presentes son la 
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caboverdiana (Sociedad Caboverdiana de Ensenada), italiana 

(Asociación Abruzzese de En-senada; Sociedad Obrera Italiana de 

Socorros Mutuos) y peruana (Centro Cultural Perú Tusuy) 

(ZUBRZYCKI, 2001, p. 251). 

 

Já em relação à cidade de Berisso, Zubrzycki, aponta: 

 
Berisso, que nace como tal en 1871, era a principios de siglo una 

importante zona portuaria con gran desarrollo de la industria naval y 

particularmente de la industria frigorífica, la cual atrajo a miles de 

inmigrantes a la ciudad. La importante presencia de colectividades se 

ve reflejada en la canti-dad de clubes o entidades que se fundan en la 

zona: en 1907 se crea la Sociedad Albanesa, los griegos fundan en 

1911 su Fraternidad, en 1913 surge la Unión Polaca, en 1915 la 

Sociedad Portuguesa y ese mismo año se crea la Sociedad Irlandesa. 

Entre 1917 y 1935 se establecen la Sociedad Islámica, Italiana, 

Ucraniana, Armenia, Bielorusa, Búlgara, Alemana, Yugoeslava y el 

Hogar Checoslovaco (ZUBRZYCKI, 2001, p. 251). 

Conforme podemos observar a presença estrangeira na Argentina é 

bastante acentuada. Em decorrência disso, formou-se uma Federação de Entidades 

Estrangeiras que desde a década de 1970 organiza a Festa do Imigrante. 

Especificamente, em 1978, Berisso foi declarada a Capital Provincial do 

Imigrante.  

Segundo as pesquisas realizadas por Estanislao Pyzik (1966) no Arquivo 

Histórico da Nação, os primeiros polacos na Argentina foram militares que 

integraram as filas do Exército Libertador: em 1812 aparece Miguel Zatocki, 

Cabo do Regimento polaco e o Tenente Antonio Mierz; em 1817 e 1819 o jornal 

oficial da época, La Gaceta de Buenos Aires nomeia outros dois militares ao 

serviço do Exército Argentino: o Coronel General Antonio Belima-Skupieski e o 

Sargento Superior Juan Valerio Bulewski.  

Porém, podemos dizer que a “imigração polaca” é recente. Em junho de 

1897, chegaram ao porto de Buenos Aires os primeiros colonos polacos, 

propriamente ditos, quatorze família das quais se estabeleceram em Apóstolos e 

São Pedro, e então no Território Nacional de Misiones. 

Referente à província de Buenos Aires, podemos citar os trabalhos de 

Maffia, Fontana e Cascardi (1985), Lahitte e Maffia (1986) e Ceva (1991). 

Fazendo uma análise junto com estes autores é possível determinar três períodos 

migratórios para Buenos Aires: 1) desde 1897 até a Primeira Guerra Mundial; 2) 

no período entre as duas Grandes Guerras; e 3) final da Segunda Guerra Mundial;  
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Os imigrantes nascidos na Polônia, presentes agora, na província de 

Buenos Aires pertencem ao grupo que denominamos de migração entre guerras e 

migração de pós-guerra. A grande maioria deles proveio de locais correspondentes 

às regiões oriental e central da Polônia; inclusive procedem de cidades e aldeias 

que desapareceram depois da Segunda Guerra ou cujos territórios passaram a 

pertencer a União Soviética.  

De acordo com aqueles que migraram no período de pós-guerra, as 

alternativas que se lhes apresentavam eram três: 1) ficar no território estrangeiro 

(na maioria dos casos foi Inglaterra ou Itália); 2) voltar a Polônia; e 3) migrar.  

Retornar à Polônia significava para muitos voltar a uma Polônia que não 

os pertencia, regressar a um país que já não seria deles. A maioria dos polacos que 

tiveram diante de si essas três possibilidades migrou para diversos países, entre 

eles a República da Argentina. Migraram com desejo de encontrar no país de 

destino melhores perspectivas para o futuro.  

As migrações (entre o período das duas Grandes Guerras e no pós-guerra) 

dos polacos à província de Buenos Aires tiveram como característica serem 

migrações coletivas, por causa das circunstâncias de guerra, assim, tiveram um 

volume expressivo em quantidade família vindas ou grupos de polacos.  

É válido destacar que migrantes mais antigos residentes na Argentina, 

ajudaram aos migrantes recém-chegados. Ademais, organizações de nativos da 

Polônia e seus descendentes, desde os tempos das primeiras migrações, também 

desempenharam papel fundamental nesse respeito. Por exemplo, instituições, 

clubes e associações tem seu primeiro marco no ano de 1890 quando foi fundada a 

primeira Sociedade Polaca da República Argentina, obra levada a cabo por 24 

polacos estabelecidos no país e pertencentes a migrações individuais.  

Referente às atividades que estes migrantes desenvolviam na Polônia, 

podemos dizer que eram bem variadas: camponeses, estudantes, militares, 

comerciantes e vários outros ofícios. Essas ocupações caracterizam 

fundamentalmente a migração do pós-guerra. Ao passo que as ocupações mais 

frequentes entre os migrantes do período entre as duas Grandes Guerras eram: 

camponeses e comerciantes. Assim, tomamos em conta que a migração resultou 
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numa grande quantidade de polacos judeus, dedicamos a esta última atividade. É 

interessante pontuar que os judeus nascidos na Polônia não participam dos núcleos 

de comunidade polaca. Eles se identificam mais com a religião do que com a 

nacionalidade e assim se agrupam em instituições judias. Assim, os clubes e 

associações que reúnem polacos foram fundados com a finalidade de agrupar os 

nativos da Polônia e suas famílias e de se recrear através da dança, idioma, 

comida, eventos, apresentações culturais de seu grupo ético.  

Em consonância com essa ideia, vejamos as ponderações apresentadas por 

Zubrzycki: 

A este respecto, una breve reseña histórica de la fundación de la 

Unión Polaca en Berisso nos servirá de ejemplo: en 1912 llega al 

puerto de Buenos Aires Antonio Moszynski, inmigrante polaco que 

junto a su familia se radi-caría en Berisso luego de conocer a un 

compatriota dueño de una imprenta en dicha ciudad. Con la idea de 

organizar y reunir en una sociedad a todos los inmigrantes polacos 

residentes en Berisso, acompañado por otros polacos funda la 

asociación un 20 de abril de 1913. Los fines eran realizar actos 

culturales y fundar una escuela de idioma polaco, celebrar actos que 

recuerden fechas patrióticas, efectuar actividades de ayuda mutua 

entre los asociados, e instalar un edificio propio para la sede social. 

Antonio Moszynski fue nombrado el primer presidente, siendo además 

el primer maestro de idioma polaco. Durante la Primer Guerra 

Mundial la asociación colaboró con el Comité Patriótico por la 

Liberación de Polonia establecido en Buenos Aires, filial a su vez del 

Comité Central de París. Luego del conflicto y establecida Polonia 

como república independiente, la Unión Polaca en Berisso fue sede de 

numerosas visitas de miembros de la Embajada Polaca, cónsules e 

integrantes de otras asociaciones (ZUBRZYCKI, 2001, p. 255). 

 

Na data de 1936 se obtém a personalidade jurídica. As finalidades básicas 

estabelecidas nos novos estatutos são: promover toda forma de confraternidade 

argentino-polaco; manter a união dos polacos em Berisso e cooperar com a 

manutenção do vínculo com as organizações polacas na Argentina e Polônia; levar 

a cabo todo tipo de manifestação cultural, comemoração de festas cívicas, 

festivais, conferências, manutenção de biblioteca, periódicos ou revistas e 

reuniões sociais. 

No processo migratório, há muitas situações conflituosas, de ordem externa 

e interna. Logo o sujeito que migra deve desenvolver capacidades e possibilidades 

de adaptação. Segundo Yampey (1982) essa adaptação à mudança atravessa tanto 

a nível indivudual como a de um grupo, em diferentes estágios: 
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1º) La primera, de contacto inicial, caracterizada por cierta euforia y 

exaltación de los valores culturales del país de origen: surgen de esta 

manera las instituciones que nuclean a compatriotas y donde se ponen 

de manifiesto los mecanismos de ayuda mutua entre los migrantes 

más antiguos y los recién llegados, actuando los primeros como 

agentes de la adaptación, satisfaciendo necesidades básicas como 

hospedaje, alimento, trabajo, etc.  

Así lo relata un informante: Estar en la sociedad era como estar en 

Polonia, hablábamos en polaco, preparábamos nuestras comidas 

típicas, nos ayudábamos a con-seguir trabajo (...) era como una 

Polonia pequeña.  

2º) La segunda etapa aparece cuando el migrante establece una 

adaptación superficial que responde a la fantasía de sentirse de paso, 

casi como un turista que regresará a su país a la brevedad: Ya 

estábamos siete años casados y con dos hijos y él quiso viajar, 

viajamos todos juntos. Veníamos para hacer plata y volver. 

 3º) La siguiente etapa comienza cuando la idea de regresar ya no 

parece realizable de inmediato, se pospone pero no se excluye, lo cual 

le impide realizar una adaptación activa.  

4º) La cuarta etapa llega para quienes renuncian volver y encaran su 

reinstalación. Se requiere una modificación y cambio en los valores 

ya inter-nalizados y la adquisición de otros nuevos. Aunque en el 

fondo nunca se produce un abandono definitivo o absoluto del anhelo 

de retorno: Cuando vinimos para acá traje un poco de plata para 

viajar de acá hasta allá, pero que!!! ¿volver? si mi marido trabajaba 

un mes y tres no, después cuando los chicos fueron más grandes yo 

empecé a trabajar en el frigorífico también y ahí recién nos 

levantamos, acá compramos una casita y nos quedamos. Nosotros 

siempre quisimos regresar, pero vinieron los hijos, la casa, los nietos 

(...) y nos quedamos. (YAMPEY, 1982) 

 

Essa necessidade de adaptação ao novo lugar de residência afeta tanto a 

identidade individual como a identidade grupal, manifestando-se em aspectos tais 

como a língua, a origem e a escolha de cônjuge, elementos que são muito 

relevantes. O migrante jamais deixa de ter como referência seu país de origem, é a 

partir das suas origens que ele organiza suas percepções do novo lugar de 

residência. 

Consequentemente, os migrantes praticam um tipo de bilinguismo, língua 

materna/língua do país receptor, onde uma predomina sobre a outra de acordo 

com as circunstâncias.  

Agora, trataremos dos aspectos referentes aos clubes de imigrantes no 

Paraguai. No decorrer dos séculos XVII-XVIII, o país tem recebido muitos 

estrangeiros espanhóis e portugueses. O Paraguai, longe de perder sua reputação 

de ser um país pouco acolhedor logo após de sua independência em 1811, sob o 

governo do Dr. Francia (1814-1840), tinha uma atração particular para os sábios 

naturalistas da Europa ocidental, ademais para os viajantes ávidos de aventuras, de 

descobrir o novo mundo. Desde a segunda metade do século XIX teve início a 
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imigração organizada com a chegada de franceses, alemães, italianos e seguiu 

tomando importância no início do século XX com uma verdadeira abertura 

internacional. 

Martinez aponta algumas das razões dos fluxos migratórios ao Paraguai, a 

saber: 

A la muerte del doctor Francia, el Paraguay se encontró en la 

necesidad de abrir el país a la inmigración. Años más tarde, esta 

política cobró aún más fuerza debido al desastre demográfico de la 

Guerra grande (1865-1870). Hacia la segunda mitad del siglo XIX, e 

inicios del XX el Paraguay acogió numerosos inmigrantes europeos, 

además de los Franceses, Españoles, Alemanes, Italianos, Suizos 

llegaron también otros grupos minoritarios: Austriacos, Suecos, 

Dinamarqueses, Belgas, Australianos, Croatas, Polacos y Rusos. 

Asimismo, emigrantes de los países vecinos llegaron en el país, ya sea 

por una corta estadía o definitivamente. La mayoría vivieron en la 

capital, otros se instalaron en el interior del país. Fueron los inicios 

de la colonización. De colonos agricultores, se convirtieron en líderes 

políticos, intelectuales, militares, banqueros, artistas, empresarios. 

De acuerdo a sus propios intereses las generaciones siguientes han 

conservado uma parte de sus raíces. Los primeros inmigrantes han 

vivido una suerte de aculturación para facilitar su integración en el 

país. Estos inmigrantes han dado a sus descendientes nombres 

españoles, no les han enseñado su lengua materna y les han permitido 

la conversión a la religión católica inscribiéndoles en colegios 

religiosos (MARTINEZ, 2010, p. 1100). 

 

Apesar de todos os desafios intrínsecos ao processo migratório, os 

estrangeiros criaram clubes sociais, onde invocam seu país de origem escutando 

sua música ou saboreando suas especialidades gastronômicas típicas. Com o 

passar do tempo, estes clubes vão representar lugares de prestígio que refletem a 

prosperidade econômica e a integração das classes mais altas da sociedade. 

Infelizmente, nem todo clube social visa atingir a todas as camadas sociais de uma 

determinada nacionalidade. Certas associações visam angariar o prestígio para 

apenas um grupo seleto. 

Com a chegada dos imigrantes ocorreram novas práticas de mestiçagem, 

porque passaram a ter filhos (dentro ou fora do casamento) com as nativas do 

Paraguai. Sem a presença destes imigrantes, a agricultura seria talvez bem 

diferente. Foram os colonos quem contribuíram para abertura de rotas, eles que 

ajudaram no desenvolvimento dos lugares mais longínquos da República. O 

sucesso comercial de alguns deles permitiu-os armazenar importantes fortunas. Os 
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imigrantes da terceira e quarta geração se consideram totalmente cidadãos 

paraguaios. 

Quem teriam sido os primeiros imigrantes no Paraguai, Martinez salienta: 

Una de las colonizaciones pioneras fue la colonia Nouvelle Bordeaux 

(Nueva Burdeos). Esta colonia establecida en el Chaco en la época de 

Carlos A. López, se caracterizó por su breve existencia. Los 

inmigrantes llegaron entre 1855 y 1856, a finales de este año fue 

disuelta la colonia. Cuales fueron las razones de su fundación? Como 

fue organizada? Cuales fueron los motivos de su fracaso? Tantas 

preguntas que podemos cuestionarnos para dilucidar de forma 

objetiva las peripecias vividas por estos emigrantes. La principal 

referencia son las correspondencias consulares entre el gobierno 

francés, y el gobierno paraguayo y las publicaciones en los periódicos 

de la época, «El Semanario», «Eco del Paraguay», «L’Unión 

eurpéenne» (de la Argentina), dejaron testimonios de lo que fue esta 

colonia (MARTINEZ, 2010, p. 1104). 

 

O governo paraguaio tinha interesse de atrair às suas terras colonos que 

fossem trabalhadores e inteligentes. Era, absolutamente, necessário que todos os 

colonos fossem escolhidos através de uma análise crítica: trabalhadores agrícolas 

e com bons costumes. Quais seriam os meios mais úteis e vantajosos para se atrair 

colonos que possuíam essas qualidades? Essa foi a problemática que o General 

López, enviado da República aos países da Europa devia estudar e resolver para 

não cometer os erros anteriores que desacreditaram as migrações nos Novos 

Estados Hispano-americanos do século XIX. 

Assim, as autoridades analisaram várias propostas: primeira, o emigrante 

pagaria seu transporte até o Paraguai, isto seria descontado do fruto do seu 

trabalho até que a passagem fosse totalmente paga. O responsável de sua vinda 

estava obrigado a dar-lhe de comer até que se estabilizasse financeiramente. A 

segunda possibilidade seria que o emigrante tivesse um transporte pago até o 

lugar. Ficaria à seu critério buscar trabalho por seus próprios meios.   

Outra possibilidade foi de conceder terras individualmente ou às famílias, 

dando-lhes sementes para cultivar o solo, e alimentos até a primeira colheita. A 

princípio esta oferta foi muito sedutora, todavia, as experiências no Brasil com a 

colônia Nouvelle Fribourg, próximo do Rio de Janeiro demonstraram que a terra 

fornecida fora mal trabalhada, não aproveitada, porque os colonos não estavam 

obrigados a pagar pela terra. Resultado: trabalhavam pouco ou não cultivavam 

nada.  
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Entretanto, Erthal (2006) nos aponta outra percepção quanto à colônia 

Nouvelle Fribourg: 

“As causas do fracasso inicial da colônia são várias, incluindo aquelas 

ligadas às condições naturais, limitado tamanho da propriedade, 

ausência de infraestrutura como estradas que ligassem a produção ao 

mercado, o término do auxílio pecuniário que cada colono recebia, 

inexperiência dos colonos ao meio tropical, parcos ou nulos recursos 

financeiros dos colonos, ausência de um efetivo sistema de 

comercialização, inexperiência de muitos artesãos.” 

 

Ademais, é mister apresentar a migração alemã para o Paraguai. Martinez 

nos clareia esta temática:  

Hacia finales de 1800 la colonización Alemana y Menonita se 

expandieron y perduraron a través del tiempo llegando a formar parte 

de la sociedad paraguaya. Una experiencia de la inmigración 

alemana tiene sus inicios con la hermana de Nietzsche, Elizabeth 

quien llega al Paraguay en1886 con su marido Bernhard Förster, y 

catorce familias para fundar una colonia: la colonia «Nueva 

Germania». Esta colonia se instala en la región oriental, en el norte 

del país, departamento de San Pedro. La mayoría de estos emigrantes 

alemanes provienen de la región de Sachsen (Saxe). Algunos 

emigrantes suizos también se mezclaron en esta región. Desde 1915 

podemos encontrar en diferentes zonas de Paraguay inmigrantes 

alemanes que han desarrollado una buena situación económica 

(MARTINEZ, 2010, p. 1109). 

 

Ainda, Martinez prossegue quanto a outro grupo importante: 

Menonitas Anabaptistas, provenientes de tiempos de la época de la 

Reforma Luterana han recorrido un largo camino de exilio, de 

Alemania a Rusia, de Rusia a Canadá y también de México y de los 

Estados Unidos para llegar finalmente al Paraguay e instalarse entre 

las poblaciones de los indios Nivaclé, Lengua et Mbyá Guarani. Los 

Menonitas tienen el mérito de haber desarrollado la región del 

Chaco, donde fundan las colonias Filadelfia, Loma Plata, Newland, 

Friesland. Estos emigrantes se han encontrado con el choque de un 

clima extremadamente sofocante que sumado a la esterilidad de la 

tierra se agregan las dificultades cotidianas (MARTINEZ, 2010, p. 

1110). 

 

 

Deste modo, verificamos que o Paraguai tornou-se um país receptor de 

inúmeras nacionalidades, em especial, na segunda metade do século XIX. Isso 

decorre da mobilização de diversos agentes. Por exemplo, especuladores e 

empresários. Tais empresários passaram a oferecer uma quantidade de projetos e 

de proposições com um envoltório muito atraente.  

Atualmente, a República do Paraguai tem, destacadamente, a presença de 

diversos clubes sociais e associações de imigrantes, a saber:  
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[...] numerosos Centros, Asociaciones de descendientes de 

inmigrantes. Entre ellos la Casa de España, la Casa Vasca, Centro 

Catalá, Centro Cultural de España «Juan de Zalazar», además el 

colegio de España, Sanatorio Español. Todos estos centros fueron 

creados por los inmigrantes Españoles. Por los Alemanes: el Club 

Alemán, Centro cultural Paraguayo-Alemán, colegio Goethe; 

Asociaciones Francesas: Société la France, colegio Francés, Unión 

de Franceses en el extranjero. Existen numerosas Asociaciones 

Italianas, en sus inicios se crea la «Societá Italiana di Mutuo 

Soccorso» (1873), actualmente, el Circolo Deportivo y Cultural Italo-

Paraguayo, «Unione Siciliana nell Paraguay», colegio Dante 

Aligheri, donde se reúnen activamente los descendientes de estos 

inmigrantes (MARTINEZ, 2010, p. 1114-1115). 

 

Quanto ao Brasil é um país, internacionalmente, conhecido pelo 

acolhimento de uma pluralidade de imigrantes. A história colonial de imigração 

no Brasil data dos primórdios dos anos 1500 com a chegada dos colonos 

portugueses. O intuito era iniciar o plantio de cana-de-açúcar.  

Segundo elucida Venâncio (2007), se deve observar os dados quantitativos 

e qualitativos da imigração lusitana, organizando-os em uma cronologia que tem 

por base quatro etapas específicas, a saber: a de imigração restrita (1500-1700), de 

transição (1701-1850), de imigração de massa (1851-1960) e a última, a de 

declínio (1961-1991).  

Ademais, em conformidade com Godinho (1975), entre 1500 e 1700, o 

número de portugueses dispersos pelo império colonial era em torno de 700 mil, 

ou seja, cerca de 3.500 imigrantes, anualmente, deixavam Portugal. Essa 

estimativa foi depurada dependendo da conjuntura, pois havia entre dois e cinco 

mil embarques por ano. 

O Brasil em relação ao continente americano é a região que mais escravos 

africanos importou durante os mais de 300 anos de duração do tráfico 

transatlântico, entre os Séculos XVI e meados do XIX. Foram, conforme as 

estimativas mais recentes, em torno de quatro milhões de homens, mulheres e 

crianças, equivalente a mais de um terço de todo aquele comércio. Uma 

contabilidade que não é, exatamente, motivo para ser comemorada, mas a partir 

dela é possível entender melhor a contribuição africana para a formação histórica 

e cultural do País (REIS, 2007, p. 81).  

Nos primórdios do início do século XIX, houve uma migração de outros 

países, especialmente, da Europa, que vinham ao Brasil com o objetivo de 
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melhores oportunidades de trabalho. Esses adquiriram terras e plantavam para se 

sustentar e vendiam pequenas quantidades. Aqueles estrangeiros que tinham uma 

habilidade específica como, por exemplo, sapateiros, alfaiates, artesãos em seus 

países de origem passaram a abrir seus próprios negócios no Brasil. 

No período de 1820, diversos imigrantes suíços se mudaram para a cidade 

de Nova Friburgo (Rio de Janeiro). Nessa mesma época, os imigrantes alemães 

chegaram nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Trabalhavam em 

atividades relacionadas à pecuária e agricultura. 

Foram inúmeras as nacionalidades de imigrantes que vieram para o Brasil 

desde as primeiras décadas do Século XIX. Mas apesar disso, é possível dizer que 

o imigrante italiano teve expressivo relevo deste contingente imigratório, tendo 

variadas e justificadas razões de ser.  

A primeira é de natureza quantitativa, já que entre 1870 e 1920, momento 

áureo do largo período denominado como da “grande imigração”, os italianos 

corresponderam a 42% do total dos imigrantes entrados no Brasil, ou seja, em 3,3 

milhões de pessoas, os italianos eram cerca de 1,4 milhão. A segunda é devido as 

orientações que dirigiram as políticas de atração de imigrantes, “o italiano” 

acabou por corresponder a uma espécie de “tipo ideal”, reunindo de forma, 

razoavelmente, equilibrada as condições mais valorizadas tanto por autoridades 

públicas e por intelectuais, quanto pelos empresários privados diretamente 

envolvidos na arregimentação de imigrantes (GOMES, 2007, p. 161). 

Além disso, quanto à migração italiana, uma parcela significativa dela se 

deslocou para a cidade de São Paulo a fim de trabalhar no comércio ou na 

indústria. Outros foram para o interior do estado de São Paulo, e se empenharam 

nas lavouras de café.  

Nos anos de 1908, inicia-se a migração dos japoneses para o Brasil. 

Muitos deles também se dedicaram a trabalhar em lavouras de café no interior 

paulista, semelhantemente, aos italianos. 

Interessante ressaltar que no século XIX, o Brasil era observado na Europa 

e na Ásia, especialmente, no Japão como um país de grandes oportunidades. 

Muitos estrangeiros avaliavam que havia uma ótima chance de prosperar 
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economicamente no Brasil. Os principais países de origem de imigrantes que se 

estabeleceram no Brasil são: Portugal, Alemanha, Itália, Japão, Suíça, Espanha, 

China, Coréia do Sul, Ucrânia, Polônia, Líbano, Síria, França, Bolívia e Paraguai. 

Do processo migratório decorreram inúmeros desafios no recebimento 

destes recém-chegados colonos (1818-1840). 

Particularmente, referindo-se ao período de 1818-1822, tivemos as 

primeiras tentativas de implantação de um núcleo de colonização. Em 1818, sob a 

égide do governo de Dom João VI (Oberacker Jr., 1969), quando chegaram ao Rio 

de Janeiro 2.013 lavradores católicos suíços para se estabelecer em Nova 

Friburgo. Abordo do navio Urânia, os colonos, esgotados e abalados, 

emocionalmente, pelas 107 mortes que ocorreram durante os oitenta dias de 

travessia, tiveram ainda que aguardar durante certo tempo dentro da embarcação 

até que fossem feitas as primeiras inspeções de rotina: do inspetor de colonização 

suíça, dos médicos e das autoridades alfandegárias (Nicoulin, 1995).  

 

Os colonos, que não tivesse autorização para desembarcar, dormiram a 

primeira noite em redes no interior do navio. No dia seguinte, dirigiram-se em 

pequenas embarcações (chalupas) para um povoado, onde já haviam sido 

colocadas sessenta tendas, para um “descanso” de cinco dias. O trecho a ser 

percorrido até Nova Friburgo foi dividido em oito etapas, perfazendo um total de 

87 léguas: a metade percorrida através de rios e a outra por estrada de terra 

(Nicoulin, 1995). Foi uma operação ambiciosa à época, a vinda dessas famílias 

ilustra os procedimentos empregados pelos governos de Dom João VI e de Dom 

Pedro I assim que os emigrantes aportavam no país, ou seja, a improvisação de 

um local para sua instalação provisória. 

Em parte esse procedimento pode ser justificado devido ao grande foco 

da preocupação das elites políticas e econômicas na época com a recepção dos 

negros vindos da África. Tal política não surge por mero acaso: ela é herança do 

debate entre os médicos e os negociantes, que se inicia nos anos 1810, para o 

acolhimento dos cativos antes da sua venda como escravos. 

Enquanto os primeiros incentivavam a instalação de lazaretos de 

quarentena afastados da cidade para contenção dos riscos de epidemia, os 
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segundos sugeriam a diminuição do tempo de “inutilidade social” dos cativos, 

visando usufruir rapidamente os benefícios de sua venda (Honorato, 2008, p.105). 

É muito interessante destacarmos que Chrysostomo e Vidal (2013) em 

suas pesquisas historiográficas aludem ao Relatório 1837b da Sociedade 

Promotora de Colonização, no período de 1830-1840, cujo teor estava envolto de 

três objetos que ocuparam por muito tempo a atenção dos seus membros e 

resultaram na adoção de medidas no sentido de melhorar o serviço de imigração 

para o Brasil. Basicamente, tratava-se de: (1) o exame e a reformulação da 

legislação que regulava os contratos de locação, caracterizada como frágil, pois 

não assegurava os direitos dos contratantes em relação ao serviço contratado 

tampouco previa penalidades para os responsáveis pelo embaiamento e sedução 

dos imigrantes; (2) a aquisição de terras para instalar as colônias, principando-se 

de primeiro algum estabelecimento agrícola; e (3) a escolha de um local para os 

colonos se “agasalharem” assim que chegavam.  

Essas e outras preocupações da Sociedade Promotora de Colonização 

evidenciavam o direcionamento que assumiram as políticas de estímulo à 

emigração implementadas pelo governo desde os meados da década de 1830, que 

era incentivar a participação de empresas e particulares. É, exatamente, nesse 

contexto que se inscreveram os projetos de criação das sociedades e companhias 

de colonização, instituições que se constituíram com a intenção de povoar o Brasil 

com pessoas de bom comportamento, para torna-lo mais moderno e civilizado. 

 

Deste modo, havia um planejamento sistematizado para regular a vinda, o 

estabelecimento e a distribuição dos imigrantes no território. As correntes 

imigratórias contribuíram para o fortalecimento dos aspectos políticos e 

econômicos entre as Américas e os países europeus após as suas independências. 

Todavia, tais imigrantes ainda eram considerados como uma mercadoria com as 

suas peculiaridades, mas simultaneamente negociada com as outras. Outras 

consequências do fluxo migratório foram as instalações, simultâneas, de órgãos 

consulares, postos de fiscalização, hospitais, depósitos, etc.  

 

Ademais, com o passar do tempo foram surgindo e se desenvolvendo as 

hospedarias (1850-1910), Chrysostomo e Vidal apontam: 

A partir dos anos 1850, principalmente após a adoção de algumas 

medidas visando facilitar a naturalização dos imigrantes e estender 
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esse direito àqueles em situação irregular, houve uma maior entrada de 

europeus e o estabelecimento de novas colônias. A promulgação da 

Lei de Terras (1850) deu também um grande impulso a esse processo, 

sobretudo após o decreto n.1.318, de 30 de janeiro de 1854, que 

permitiu a posse da terra a qualquer pessoa, independente da sua 

nacionalidade. No entanto, é importante registrar a preocupação com a 

difusão da epidemia de febre amarela em 1849 e 1850, que atingiu 

noventa mil dos 266 mil habitantes do Rio de Janeiro, matando cerca 

de 4.200 pessoas. E é nesse contexto, no qual os emigrantes passam a 

ser considerados focos de irradiação das doenças infecciosas, que se 

coloca a discussão sobre a necessidade de aperfeiçoar as formas de 

acolhimento dos recém-chegados. Diferentemente do período anterior, 

quando os depósitos eram instalados nas cidades, as novas instalações 

começam a ser instaladas em ilhas, sob a coordenação da Junta 

Central de Higiene Pública, fundada em setembro de 1850 pelo 

Ministério do Império. Nasce assim o tempo das ilhas, cujo primeiro 

ato pode ser exemplificado com a fundação do lazareto de Jurujuba, 

em 1851 (CHRYSOSTOMO; VIDAL, 2013, p. 6). 

 

 

Na data de janeiro de 1851, o lazareto de Jurujuba foi transformado dois 

anos mais tarde em Hospital Marítimo de Santa Isabel, através do decreto imperial 

n.1.103, de 3 de janeiro de 1853 (Cândido, 5 mar. 1852). Sua função primordial 

era tratar os marinheiros, viajantes e imigrantes que aportassem na baía de 

Guanabara e que estivessem com moléstias contagiosas ou com suspeita de 

infecção. A composição da sua diretoria revelava a associação de interesses 

envolvendo os governos (tanto o brasileiro quanto estrangeiros) e os comerciantes 

na tarefa de expandir e controlar a imigração estrangeira no Brasil.  

Em 1855, fora criada, na cidade do Rio de Janeiro, a Associação Central 

de Colonização (ACC) com o desiderato de instalar espaços de acolhimento 

(Vidal, Chrysostomo, 2012), Tal associação tinha a ambição de contratar 

cinquenta mil colonos em cinco anos, ao passo que as iniciativas pública e privada 

também tinham manifesto interesse nesta atuação. Seria algo inovador na história 

do Brasil a proposição de dezenas de milhares de colonos serem transportados dos 

portos europeus até a cidade do Rio de Janeiro para, posteriormente, serem 

redistribuídos pelas inúmeras regiões do país. A ACC teria a função de gerenciar 

todo o processo, desde a fase inicial, no recrutamento, transporte (somente através 

de barcos a vapor) até a instalação dos imigrantes nas colônias. Ademais, tinha o 

dever de acolher, de modo provisório, os colonos no momento da chegada ao 

Brasil. Seguem, infra citados, os três artigos dos estatutos da Associação:  

 
Art.4, §8: Suas operações serão as seguintes…: Ter em lugar 

apropriado para o desembarque dos colonos, accomodações precisas, 

onde sejão recebidos à sua chegada e tratados convenientemente, 
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enquanto não acharem destino, dando-lhes casa e comida por preço 

razoavel, aconselhando-os, dirigindo-os e promovendo o seu prompto 

emprego no paiz por todos os meios que estiverem ao seu alcance. 

Art.12: Os preços … de alojamento nos depósitos e nas hospedarias da 

Associação, ou por ela protegidas, constarão de tabelas razoáveis. 

Art.30, §3: Este Conselho [Administrativo, composto dos membros de 

Diretoria e de quinze Conselheiros nacionais e estrangeiros] 

representará a Assembleia Geral nas deliberações que tomar sobre … 

a criação e estabelecimento de colônias e depósitos de colonos 

(BRASIL, 2 abr. 1855). 

 

É notória a falta de uniformidade nos dos termos a utilizados nos estatutos 

da ACC, ora lugar apropriado, ora hospedarias e ora depósitos.  

Tais expressões acarretaram um grande desafio para o Brasil em meados 

do século XIX: qual seria o estatuto mais indicado para reconhecer a condição dos 

imigrantes no ato de sua chegada ao país? Teriam o status de simples mercadoria 

ou seriam hóspedes? Rodeados de dúvidas, os observadores europeus, como por 

exemplo, os cônsules estrangeiros, receberam com certo receio a notícia da 

fundação da ACC e da elaboração de estruturas para acolher os colonos. 

Especificamente, em junho de 1855, o cônsul da França, expressando grande 

confiança, escreve para um dos seus ministros, dizendo o que a companhia se 

preocupava bastante com o tratamento dado aos colonos na sua chegada. 

Ademais, que ela organizava casas de depósitos onde seriam, mediante uma 

insignificante retribuição, recebidos e bem tratados até serem conduzidos ao seu 

destino.  

 

Ademais, Chrysostomo e Vidal (2013), salientam que:  

 
A extinção da ACC em 1861, depois de ter trazido apenas 2.500 

colonos, não cessou os debates sobre a necessidade de criar novas 

hospedarias. Ao contrário, a experiência dessa instituição, muito 

comentada no momento da sua criação, deixou como referência um 

modelo de administração dos espaços de acolhimento. Esse foi o caso 

da Sociedade Internacional de Imigração, fundada em 1866 e que teve 

duração de apenas um ano.  

 

O período de 1880-1930 é denominado a idade de ouro das hospedarias. A 

partir de 1880, há um novo momento de ruptura em relação à política de 

imigração. Ao passo que durante os anos de 1870, a imigração contratada é 

proibida pela maioria dos países europeus, no Brasil o fluxo da emigração 

espontânea só aumenta: entre 1882 e 1934. Dirigem-se para o país cerca de 4,5 

milhões de pessoas (Diégues Jr., 1964; Fausto, 1999). 
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Deste modo, com o intuito de acolher, gerenciar e registrar o intenso e 

contínuo fluxo migratório, o Brasil precisou redefinir a estrutura da hospedaria e 

realmente criar hospedarias apropriadas aos imigrantes.  

Tendo ocorrido a Proclamação da República, a política de imigração sofre 

diversas alterações, especialmente, a partir da lei de 1896, que transfere a 

responsabilidade de imigração estrangeira para as províncias. Nesse sentido, a 

Inspetoria de Imigração e Colonização formula uma proposta de contrato para 

regular a estada dos imigrantes em todas as hospedarias do Brasil.  

É notável citarmos um documento que ilustra bem algumas destas 

medidas. Chrysostomo e Vidal (2013) tiveram acesso em sua pesquisa à “Minuta 

de contrato” a se lavrar com os agricultores que quisessem introduzir imigrantes 

europeus. Em conformidade com Lei n. 276 de 25 de novembro de 1896, no artigo 

1º se previu que as hospedarias seriam destinadas a agasalhar e alimentar durante 

dez dias os imigrantes que viessem se estabelecer no Estado. No § 1º se 

estabeleceu uma exceção na questão do prazo de dez dias que poderia ser 

excedido, apenas em caso de moléstia, ou de força maior, reconhecida pelo 

administrador. Já o § 2º dizia que os imigrantes despedidos das hospedarias por 

infração ao regulamento não seriam readmitidos.  

 

Com o advento de cada vez mais imigrantes ao Brasil (portugueses, 

italianos, espanhóis, alemães, japoneses, sírios, libaneses, bolivianos, etc.) esses 

foram se ordenando, paulatinamente, e fundaram suas associações e clubes sociais 

com múltiplas finalidades, a saber: recreativa, social, cultural, a prática do idioma 

nativo, degustação de comidas típicas, etc. Visando assim a preservação da 

cultura, da etnia e dos valores do seu país de origem.  

Podemos citar alguns exemplos, como a Sociedade Portuguesa de 

Beneficência do Rio de Janeiro e a Associação Atlética 

Portuguesa em Santos mantiveram a comunidade portuguesa unida e contribuíram 

muito para a sociedade brasileira. Ademais, em Recife, Pernambuco, há o Centro 

Cultural Brasil-Alemanha que visa à promoção do idioma alemão, bem como a 

cooperação entre os dois países.  

Já o Estado São Paulo é a região do país que apresenta o maior número de 

agremiações de imigrantes. Citaremos dois exemplos: primeiro, da Sociedade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_Portuguesa_de_Benefic%C3%AAncia_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_Portuguesa_de_Benefic%C3%AAncia_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Atl%C3%A9tica_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Atl%C3%A9tica_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_brasileira
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Paulista de Cultura Japonesa, criada em 17 de dezembro de 1955. Com a 

ampliação da sua atuação, em 1968, passou a se denominar Sociedade Brasileira 

de Cultura Japonesa. E mais recentemente, em 2006, fez outra alteração em seu 

nome, devido o alargamento de suas atividades, para Sociedade Brasileira de 

Cultura Japonesa e de Assistência Social; segundo, o Centro Boliviano, o mais 

novo centro comercial com cunho social, o local tem a finalidade de fornecer 

serviço de qualidade aos imigrantes bolivianos, como exemplo: envio de dinheiro 

ao exterior, assessoria jurídica e contábil, compra de passagens aéreas e terrestres, 

preenchimento de formulários para regularização de imigrantes, Servicio General 

de Identificación Personal (SEGIP) – renovação e pedido de novos documentos 

de identidade boliviana, etc.  

Esses são apenas alguns dos exemplos de associações e clubes sociais que 

ilustram muito bem o efeito desencadeante que os processos migratórios geraram 

no Brasil. E certamente, continuarão a produzir a confecção de muitos outros 

modelos associativos, especialmente, na atualidade, que observamos que a 

legislação internacional compreende que migrar é um direito humano. 

 

 

2.3 Histórico de Clubes e Associações de Imigrantes em Corumbá, MS 

Conforme já salientamos, a fundação da cidade de Corumbá reporta-se à 

21 de setembro de 1778 pelo capitão-general Luís de Albuquerque. 

Somente após um período de mais de um século, iniciaram-se as fundações 

dos primeiros clubes sociais na cidade, a saber: Sociedade Portuguesa de 

Beneficência 1º de Dezembro (1892), Sociedade Italiana di Instruzione-

Beneficienza-Fratellanza (1892), Sociedade de Beneficência Otomana (1909), 

Clube Social Paraguayo Brasileiro (1945/1979) e Centro Boliviano-Brasileiro 

Beneficente 30 de Marzo (1962). A seguir abordaremos aspectos peculiares de 

cada um desses respectivos clubes sociais. 

A Sociedade Portuguesa de Beneficência 1º de Dezembro foi um clube 

social fundado em 21 de fevereiro de 1892 por alguns membros da colônia 

portuguesa residente nesta cidade. Os estatutos previam a prestação de serviços 

médicos e farmacêuticos, bem como uma diária de Rs. 2$000 ao sócio que 

estivesse desempregado; protegê-lo quando preso, se essa prisão não tivesse sido 
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infamante; despender Rs. 100$000 para o enterro do sócio que falecesse. Com o 

intuito de garantir o desempenho de sua tarefa, a Sociedade empregou o seu 

capital que à época era de mais ou menos Rs. 80:000$000 na construção de 

prédios que, junto com as lojas e mensalidades dos sócios, garantiriam à 

sociedade a renda mensal de Rs. 1:200$000. Interessante destacar que esta 

Sociedade teve como objetivo construir um hospital para o abrigo de doentes, com 

preferência de nacionalidade portuguesa (AYALA; SIMON, 2011 [1914], p. 86-

88). 

 

Imagem 01. Uma das propriedades da Sociedade Portuguesa de Beneficência 1º de 

Dezembro (1892). Fonte: (AYALA; SIMON, 2011 [1914], p. 85). 

Ainda, segundo Ayala e Simon (2011 [1914]) o número de sócios, em 

1914, perfazia um total de 71 participantes. Tendo sido fundadores: João Leite 

Ribeiro, presidente iniciador; Manuel Dias de Pinho, presidente; Albino Dias da 

Costa, vice-presidente; Joaquim Caetano Victorio, tesoureiro, Eduardo Tavares de 

Mattos, 1º secretário; Manuel Pereira Junior, 2º secretário; Álvaro de Lemos, 

Veríssimo Carlos de Araújo, Francisco Martins da Costa, Augusto Maria Conde, 

Henrique Augusto de Santana, Antônio Jacinto Mendes Gonçalves, José Manuel 

Malheiros, Joaquim Fernandes Pereira, Antônio José Frutuoso, José Alves de 
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Amorim, José Augusto Câmara, José de Souza Paixão, José Caetano Soares 

Viana, Joaquim de Mattos Pereira, Pedro Alves, Inocêncio de Oliveira Vitório, 

Eugênio José Esteves, Alberto Gomes Moreira, Gonçalo Cristóvão, Manuel 

Joaquim da Costa, José de Oliveira Vitório e Francisco Rodrigues de Pinho. 

A Sociedade Portuguesa de Beneficência 1º de Dezembro, atualmente, se 

localiza no endereço da Rua Antônio João, nº 320, entre as ruas Dom Aquino e 13 

de Junho, Centro, Corumbá, MS. Telefone: (67) 3232-6192. 

 

 

Imagem 02. Prédio atual da Sociedade Portuguesa de Beneficência 1º de Dezembro. Fon-

te: Acervo de Joyce Ferreira de Melo Marini (2017). 

Quanto à Sociedade Italiana di Instruzione-Beneficienza-Fratellanza 

teve sua fundação, em 23 de outubro de 1892, por um grupo de italianos 

residentes em Corumbá. Foram seus sócios fundadores: cav. Maximiliano 

Carcano, presidente; Santa Luci Martimo, vice-presidente; Monaco Angelo Maria, 

tesoureiro; Scartabellati Andrea, secretário; Mandetta Ângelo, vice-secretário; 

Ângelo Calcagni, Giacomo Solari, Guiseppe Carcano, Nicola Giordani, Antônio 

Salomone, Guiseppe Fragelli; Guiseppe Carcano, Luca Napoleone De Luchi, 

https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1164&bih=609&q=sociedade+portuguesa+de+benefic%C3%AAncia+1%C2%BA+de+dezembro+telefone&ved=0ahUKEwjwreLr4I7VAhVBHpAKHdVwCVQQ6BMIfjAP
javascript:void(0)
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Genaro Marciano, Filippo Salomone, Antônio Rebuá, Ferdinando Fiori, Pietro 

Montano e Giasone Rebuá (AYALA e SIMON, 2011 [1914], p. 85-86). 

 

 

Imagem 03. Sociedade Italiana di Instruzione-Beneficienza-Fratellanza (1892). Fonte: 

(AYALA; SIMON, 2011 [1914], p. 85). 

 

Ainda referente à outras peculiaridades da sociedade, temos: 

Conforme os estatutos da sociedade todos os anos é eleito novo 

presidente, tendo sido dirigidos os destinos da sociedade desde os 

tempos da precitada diretoria provisória, 1892-4, pelos seguintes 

membros como presidente: Antônio Rebuá, Ferdinando Sanclemente, 

Antônio Rebuá, Ângelo Maria Mônaco, Antônio Mandetta (1900-01), 

Pascuale Larocca (1905-6), Antônio Mandetta, Giovanni Pickler, 

Nicola Calábria, Ângelo Maria Mônaco, Nicola Moliterno, Agostinho 

Mônaco, Alexandre D`Elia. Fazem parte da atual diretoria mais os 

seguintes membros: Nicola Moliterno, vice-presidente; Giovanni 

Pricco, secretário; Biapio Lacava, vice-secretário; Pietro Pécora, 

tesoureiro; Agostinho Monaco, Alexandro Mozilli, Concetto Tosi, 

Nicola Calábria e Gio Carlo Lombardi, conselho fiscal. A sociedade 

conta hoje oitenta e cinco sócios efetivos e possui um capital de mais 

ou menos Rs. 50:000$000, tendo construído na Praça da República um 

edifício próprio. (AYALA; SIMON, 2011 [1914], p. 86). 

 

Na atualidade, em Corumbá, não constatamos a existência da Sociedade 

Italiana di Instruzione-Beneficienza-Fratellanza, apesar de haver ainda na cidade 
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alguns imigrantes italianos. Interessante ressaltarmos que no prédio antigo desta 

associação, hoje, se localiza a sede da Delegacia da Polícia Federal em Corumbá, 

MS. 

 Ao observamos a fachada do prédio, basicamente, as principais alterações 

que ocorreram foram na cor da pintura e quanto ao aspecto arquitetônico verifica-

se que se realizou a instalação de um portão metálico para o ingresso das viaturas 

policiais, ao lado direito da imagem 4. Todavia, no geral, a estética frontal do 

prédio manteve-se, praticamente, inalterada com relação à versão original do 

edifício.  

 

 

Imagem 04. Prédio antigo da Sociedade Italiana di Instruzione-Beneficienza-Fratellanza 

(1892) que, atualmente, é a sede da Delegacia da Polícia Federal em Corumbá, MS. Fonte: Acervo 

de Joyce Ferreira de Melo Marini (2017). 

A Sociedade de Beneficência Otomana foi fundada, em 07 de março de 

1909, por um grupo de cidadãos otomanos residentes na cidade de Corumbá. A 

sua primeira diretoria foi composta dos seguintes membros: Amin Jorge Haddad, 

presidente efetivo; José A. Dualibi, vice-presidente efetivo, Rachid N. Neder, 
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tesoureiro; Rachid Barduil, secretário, Felipe Azar, orador. Foram sócios 

fundadores, além de diretores acima mencionados os seguintes srs.: José Hakim, 

Salomão N. Neder, Carim E. Bacha, Milem Lotofi, Nicola Gazal e Hlim Damus. 

Desde a sua fundação, houve diversos diretores, a saber: Amim Jorge Hadad 

(1909-10), José A. Dualibi (1910-11), Ibrahim Elias Bacha (1911-12) (AYALA; 

SIMON, 2011 [1914], p. 90). 

Essa sociedade era regida por um forte desiderato, conforme Ayala e 

Simon esclarecem: 

“Um por todos e todos por um” [...] a reciprocidade de auxílios, a 

permuta de socorros entre os seus associados, a Sociedade de 

Beneficência Otomana é merecedora de simpatia geral e da 

cooperação de todos os sírios que, longe da pátria, queiram continuar a 

engrandecê-la, praticando atos nobilitantes e que, irmanados pelos 

vigorosos laços da fraternidade, realizam um ideal elevado [...] supõe 

um dever iniludível prestar auxílio, levar o seu concurso a tudo quanto 

se prender ao progresso desta terra hospitaleira e boa, onde os sírios, 

como todos os estrangeiros laboriosos que a ela aportam, são 

recebidos com verdadeiro carinho. (AYALA; SIMON, 2011 [1914], p. 

92). 

 

No momento, a Sociedade de Beneficência Otomana (1909) não existe 

mais naqueles moldes que já mencionamos. Entretanto, verifica-se, em Corumbá, 

a presença do clube social Liga Árabe Brasileira de Corumbá (1954), que se situa 

no endereço da Rua Antônio João, esquina com a Av. América, Centro, Corumbá, 

MS. 

 

Imagem 05. Liga Árabe Brasileira de Corumbá (1954). Fonte: Acervo de Joyce Ferreira 

de Melo Marini (2017). 
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Quanto ao Clube Social Paraguaio (1945/1979). Conforme dito, 

anteriormente, o fluxo de paraguaios à Corumbá fora intenso, em especial, após a 

Guerra do Paraguai. E depois desse período, muitos outros também continuaram a 

deslocar para lá. 

Deste modo, o clube surge a partir das necessidades desses imigrantes e de 

seus descendentes, formando assim, uma espécie de rede solidariedade. 

Observemos, a seguir, o cerne dessa associação em sua primeira formação (1945): 

A organização dos imigrantes paraguaios que já residiam na cidade foi 

fundamental ao auxílio à base de apoio, denominada como o 1º Centro 

Social Paraguayo Brasileiro, uma espécie da Casa de Abrigo [...], cuja 

finalidade era a de ajudar a todos os imigrantes paraguaios que 

aportavam na cidade, havia inclusive uma chalana de propriedade de 

um paraguaio, o mesmo prestava serviços aos patrícios trazendo-os 

das embarcações até o porto (SIQUEIRA, 2009, p. 68) 

Posteriormente, em 06 de agosto de 1979, fundou-se o 2º Centro Social 

Paraguayo Brasileiro com os objetivos “assistencial social e de recreação”, ou 

seja, reunir a comunidade local e a colônia paraguaia conforme dispõe o seu 

estatuto, a fim de preservar a sua cultura. Este espaço é destinado à frequentes 

festa com danças típicas paraguaias, como por exemplo, a polca.  

Ademais, os paraguaios e seus descendentes conseguiram junto ao poder 

público municipal, um terreno para a construção da sede do Centro Social 

Paraguayo Brasileiro. Com a obtenção desse terreno, foi possível edificar o clube 

e elaborar o seu estatuto bem como a Ata de Fundação, que naquela data 

específica, 1979, ainda não tinha adotado em seu nome a palavra, “Brasileiro”.   

Atualmente, esse clube social se localiza na Rua Sílvia Jardim, nº 41, 

esquina com a Rua Albuquerque, Corumbá, MS.  
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Imagem 06. Entrada principal do Centro Social Paraguayo Brasileiro. Fonte: Acervo de 

Joyce Ferreira de Melo Marini (2017). 

Por fim, citaremos o Centro Boliviano-Brasileiro Beneficente “30 de 

Marzo” (CBB), abordaremos os detalhes de sua fundação, objetivos e atualidades 

no próximo capítulo. Adiantando, podemos mencionar que o nome desse clube 

social carrega consigo a data da sua própria fundação, 30 de março de 1962.  

 

Imagem 07. Centro Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo. Fonte: Acervo de Joyce Ferreira de 

Melo Marini (2016). 
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Diante do exposto, verificamos que Corumbá se tornou um polo atrativo 

de inúmeras nacionalidades, portugueses, italianos, sírios, libaneses, bolivianos, 

paraguaios, franceses, etc. Em meados do final do século XIX e início do século 

XX, houve um grande auge de cerca de 20 nacionalidades na região em torno de 

questões comerciais, regionais e internacionais (OLIVEIRA, 2005). Desse 

processo migratório, resultaram as fundações dos clubes sociais ora já 

apresentados. 

Há pelos menos três lições relevantes que podemos extrair dessa análise: I) 

a primeira, a existência desses clubes, associações ou sociedades, evidenciavam 

um significativo, animus, desejo de permanecer no Brasil. Por exemplo, ao 

estudarmos a respeito da Sociedade Italiana di Instruzione-Beneficienza-

Fratellanza (1892), foi possível notar que havia muitos membros participantes, 

oitenta e cinco (85), um número muito expressivo para aquela época. Ademais, 

relatou-se que a sociedade possuía sede própria, em região bastante valorizada da 

cidade, em frente à Praça da República, Centro. Quem quer estar apenas de 

passagem por uma localidade não investiria capital tão alto em aquisição de bens e 

energia na filiação de tantos participantes; II) a segunda, os clubes sociais de 

imigrantes não representavam, necessariamente, a inclusão de todas as camadas 

sociais. Muitas vezes, os membros participantes eram apenas aqueles que 

gozavam de certo prestígio social, econômico ou político na localidade; III) a 

terceira, de acordo com a pesquisa efetuada, de uma forma geral, todos os clubes 

sociais de imigrantes em Corumbá, MS, estão em declínio, tanto do ponto de vista 

estrutural, físico, econômico, quanto no aspecto de suas relações sociais. É mister 

que se efetuem mais pesquisas específicas neste respeito para identificar as causas 

dessa problemática. O foco desta dissertação está em torno do Centro Boliviano-

Brasileiro 30 de Marzo. No terceiro capítulo, enfocaremos os resultados obtidos 

na investigação científica. 
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CAPÍTULO 3 

CENTRO BOLIVIANO-BRASILEIRO 30 DE MARZO 

Este capítulo tem por finalidade apresentar o clube social denominado, 

Centro Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo sob a perspectiva histórica da sua 

fundação e seus objetivos, bem como das perspectivas atuais. Analisaremos quais 

foram as atividades desenvolvidas por esse clube, ao longo das décadas de sua 

existência, e qual tem sido a sua dinâmica atual de funcionamento. 

Destacadamente, abordaremos a questão da demanda documental referente aos 

imigrantes bolivianos e a nossa proposta de ação com o desiderato de trazer uma 

resposta à essa temática documental, e a possibilidade de reinserção do referido 

clube na pauta do conjunto de imigrantes bolivianos naquela cidade. 

 

3.1 Fundação e objetivos 

Esta pesquisa foi direcionada à análise do clube social, Centro Boliviano-

Brasileiro 30 de Marzo, instituição criada na década de 1960. Falamos aqui do uso 

da História Oral, bem como da memória, como ferramentas que possam permitir o 

preenchimento de lacunas que a falta de documentação causa, como, por exemplo, 

na história da fundação deste clube social. Não há registros sobre esse evento, 

porém, segundo depoimentos que colhemos, a primeira reunião ocorreu de um 

modo bem informal, num 30 de março de 1960, razão pela qual a instituição leva 

em seu nome tal data.  Posteriormente, uma senhora boliviana, Eugênia Oliva, fez 

a doação do terreno onde, hoje, é sito a associação (Rua Joaquim Murtinho, 1982, 

bairro Aeroporto, Corumbá, MS). Naquela época, a principal idealização do 

Centro Boliviano-Brasileiro era de natureza social, assistencial, cultural e 

recreativa promovendo confraternização entre irmãos brasileiros e bolivianos. 

Entendermos melhor a história do Centro Boliviano-Brasileiro 30 de 

Marzo bem como compreender o seu atual status junto aos bolivianos e brasileiros 

é fundamental para resgatar o sentido sócio-político e cultural da instituição. Há 

documentos no acervo histórico da associação que dão evidência clara que houve 

um período em que ela gozou de intensas relações sociais, culturais e políticas. 

Previamente, obteve-se autorização formal, via ofício da UFMS, endereçada ao 

Vice-Presidente do Centro Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo, em 09 de agosto de 
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2016, a fim de consultar o acervo desta instituição. Tal pesquisa visou entender a 

história do clube social e como colaborar para aprimorar as ações que nela são 

desenvolvidos. Registrou-se através de máquina fotográfica uma parte expressiva 

do acervo, que não estava muito bem ordenado e nem tão bem conservado.  

Tivemos acesso ao único Estatuto elaborado pelo clube durante toda a sua 

fundação. Este contém 15 páginas e 32 artigos, conforme consta no anexo. O 

Centro Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo fora fundado em 30/03/1962, todavia, a 

inauguração de sua sede social ocorreu em 12/10/78 (Imagem 08). 

  

Imagem 08. Placa afixada na entrada do Salão de Festas do Centro Boliviano-Brasileiro 

30 de Marzo. Fonte: Acervo do CBB. 
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De acordo com Estatudo, destacaremos, na sequência, os seus aspectos 

principais:  

O Art.1º identifica o caráter dessa sociedade civil, de natureza social, 

assistencial, cultural e recreativa, visando a promoção da confraternização entre 

irmãos brasileiros e bolivianos. 

 No Art. 2º constam as finalidades do clube, a saber: 

• defender os direitos dos sócios e pugnar por seus interesses legais, 

através da assistência jurídica; 

• promover manifestações patriotas nas datas e eventos históricos; 

• estimular a fraternidade e estima entre os associados e outras 

associações; 

• criar uma biblioteca; e 

• efetuar conferência para elevação cultural dos associados e seus 

familiares, convidando para tal pessoas ilustres; 

No capítulo II, intitulado Do Direito do Associado, o art. 3º estabeleceu os 

requisitos para se ser sócio: boa conduta sem distinção de sexo, cor, religião ou 

ideologia política.  

Quanto às modalidades de associados, o art. 4º descreve: I) fundador 

(quem inciou conforme a 1ª ata de fundação); II) contribuintes: pagamento 

mensal, joia, com o direito a votar e ser votado para presidente e diretoria 

executiva; e III) beneméritos: associados após 60 anos de idade, desde que haja 

contribuído, ininterruptamente, por mais de 20 anos; 

Na sequência, os arts. 5º-7º regulamentam as propostas dos associados ao 

clube. No art. 8º consta a parte referente aos direitos dos sócios, como por 

exemplo, frequentar o Centro, pedir demissão, por escrito, adquirir um Estatuto do 

Centro, etc. No art. 9º estabelece os deveres dos associados, que incluiu cumprir o 

próprio Estatuto. 

O capítulo VII, abrange o art. 10 que trata da demissão, eliminação e 

exclusão. O instituto da demissão envolvia um escrito dirigido ao Presidente do 

Centro reconhecido pelo notário público. No parágrafo 3º, desse mesmo artigo, 
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estabelece que o sócio excluído do Centro não poderá ser readmitido nem 

frequentar à Sede Social seja qual for o motivo da exclusão.  

Os arts. 11 e 12 normatizam os procedimentos das eleições do clube. Art. 

12, §4º especificava que somente era permitida uma reeleição consecutiva. Já os 

arts. 13 e 14 tratam do patrimônio social, bens móveis e imóveis. Receitas 

(mensalidades) e despesas (impostos/taxas/empregados, etc). O arts. 15-19 

apresentam os órgãos da administração,  exemplos, Diretoria Executiva, Conselho 

Fiscal e as funções específicas para cada cargo. Nos arts. 20 e 21 tratam da 

Assembleia Geral. Especificamente, nos arts. 22 e 23 regulamentam que os editais 

de convovação da Assembleia Geral poderiam ocorrer de três modos: I) por 

fixação nas dependências do Centro Boliviano; II) através de jornais de grande 

circulação; e III) por meio de circulares aos associados;  

Através da pesquisa ao acervo do CBB localizamos um recorte de jornal 

referente ao Edital de Convocação de Assembleia Geral, em 10 de abril de 1996. 

Todavia, sem comprovação do jornal específico em que foi publicado (Imagem 

09). 

 

Imagem 09. Edital de Convocação de Assembleia Geral, em 1996, sem que pudéssemos 

comprovar o jornal em que foi publicado. Fonte: Acervo do CBB. 
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Por fim, dos arts. 24-32, há outros detalhes relacionados às Assembleias 

Gerais. Por exemplo, o quórum de votação, procedimentos, impedimentos para 

votação, aprovação do balanço e contas, etc. 

3.2 Atividades realizadas e funcionamento atual do Clube Social 

De acordo com a pesquisa que efetuamos conseguimos averiguar, que o 

CBB foi um clube social construído pelos imigrantes da região de Santa Cruz de 

la Sierra (Bolívia), destacadamente, composto por comerciantes de classe média, 

que ali teceram formas peculiares de inserção nas camadas sociais mais ricas de 

Corumbá. Até o término da realização desta pesquisa, não foi possível detectar os 

motivos específicos que esse grupo teve para emigrar rumo à Corumbá. Se teriam 

sido questões de ordem econômica ou política. 

É de suma importância pontuar que um dos aspectos mais relevantes para a 

formação de redes sociais, incluindo os clubes, é o capital social. Este é 

construído a partir da existência de relações familiares e de amizade, comunidades 

com sólidos valores, normas e sanções, normas culturais e de confiança, 

compromisso, etc. (GAMARNIKOW; GREEN, 1999).  

Ademais, destacamos que tal grupo de cruceños representa uma das 

expressões mais vívidas das relações interéticas que existem na Bolívia, pois se 

contrapõem aos habitantes do altiplano daquele país. Essa dicotomia gera 

discursos na sociedade de Santa Cruz de la Sierra que objetivam desprestigiar esse 

grupo de imigrantes, por denominá-los de “colhas”, “chocos”, ou mais, 

especificamente, de “índios” (COSTA, 2015, p. 42). 

Deste modo, é notório que a formação de clubes sociais, a exemplificar 

uma das atividades desempenhadas por esses imigrantes, releva as diferenciações 

pré-existentes em seu país de origem. Logo, na fase em que se encontra esta 

pesquisa, verificamos que este grupo de cruceños mentalizava ter um espaço para 

a edificação de suas relações com a sociedade que o acolhia e não fazia parte das 

suas intenções, necessariamente, incorporar grupos que representassem as 

divergências na terra natal. Portanto, assim se tornou evidente o porquê de não ter 

bolivianos originários do altiplano nos quadros de diretoria no decorrer dos anos 

de história do CBB. 
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Por intermédio da pesquisa efetuada no acervo privado do Centro 

Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo, observamos inúmeras realizações desta 

instituição. Basicamente, do material coletado nos remete à 03 segmentos:  social, 

cultural e político. No que se refere ao aspecto social, há arquivos que revelam 

intensa participação de bolivianos e brasileiros no clube. Por exemplo, eram 

programados concursos de miss. Em 10/09/99, foi realizado o primeiro desses 

concursos. Observemos a seguir o comunicado do Concurso de Miss (Imagem 

10):  

 
Concurso para Miss Centro Boliviano-Brasileño/99. 

El Centro Boliviano-Brasileño atraves de su departamento cultural, 

comunica a todas las señoritas hijas de familias boliviana, nascidas 

en Brasil que estan abiertas las inscripciones hasta el dia 06/09/99 

para la eleccion de la miss Centro Boliviano-Brasileño, que estarase 

realizando el dia 10/09/99 em este local a horas 20:00 de la noche 

para representar al Centro en Concurso de Miss Corumbá/99 a 

convocarse en breve. Invitamos a toda la poblacion de la región a este 

evento, para prestigiar el concurso, las candidatas interessadas 

devem dirigirse a la secretaria del Centro, situado en la Rua Joaquim 

Murtinho, n° 1982, en horario comercial de lunes a sábado, mayores 

informaciones por el telefone nº 232-1416 o al telefone nº 231-2864, 

sra. Eolina. 

A candidata seria avaliada nos trajes: social, de banho e típico. Além de 

receber pontuação nos quesitos: cintura, quadril, busto, altura, cor dos olhos, cor 

do cabelo, tornozelos e coxa.  

Além disso, na década de 1990, ocorria  um evento formal, denominado: 

Uma noite na fronteira (Imagem 11).  No convite apontava que o traje para a 

ocasião seria passeio completo. Especificamente, em 05/08/1999, véspera da data 

da celebração da Independência da Bolívia (174 anos), fez-se um convite 

mencionando que o Centro Boliviano-Brasileiro iria naquela ocasião fazer uma 

homenagem à impressa corumbaense e boliviana. 
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Imagem 10. Comunicado do Centro Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo para o Concurso de 

Miss. Fonte: Acervo do CBB. 
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Imagem 11. Evento: Uma Noite na Fronteira (05/08/1999).  Fonte: Acervo do CBB. 

 

Particularmente, notou-se que o registro de fichas de inscrição 

(“Filiación”) ao clube social variavam desde 1969 à 2002 (Imagem 12). Todavia, 

havia pouquíssimas armazenadas. Especificamente, em relação às décadas de 

1970 e 1980 não havia nenhuma documentação. Deveras um hiato documental 

bastante significativo para a memória do clube. Nos anos de 1999, o Centro fez 

convênio com a clínica médica chamada Serviço de Assistência Médica 

Corumbaense (SAMEC), que passaria a atender os associados e aos seus 
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dependentes. Demonstrando assim, a função assitencial que o CBB desempenhava 

em relação aos imigrantes. 

 

Imagem 12. Ficha de inscrição (“Filiación”) de 1969. Fonte: Acervo do CBB. 

Visando fomentar uma terapia ocupacional e o aprendizado de uma 

atividade laboral, na década de 1990 eram oferecidos os cursos de Corte de cabelo 

unisex, Arranjos florais, Pintura de Tecido, Croché e tricó, Corte e costura, 

Salgados, Tortas, Doces, Curso de gesso, Curso de Tapeçaria,  Bordado, Vitral, 

Etiqueta social, Manicure e Pedicure (Imagem 13). Cobrava-se uma mensalidade 

para cada qual, conforme, abordaremos na sequência.  

Ficou evidente que o CBB tinha por missão desconstruir a imagem 

generalizada que a sociedade corumbaense tinha a respeito dos bolivianos de 

origem do altiplano. Ou seja, procurava-se estabelecer um distanciamento entre o 

grupo composto de cruceños (bolivianos da planície) dos “colhas” (bolivianos do 

altiplano). Isso esta exemplificado na oferta dos cursos que visavam estimular 

uma “terapia ocupacional” e o aprendizado de “uma atividade laboral”, conforme 

acima destacados. Um dos cursos mais intrigantes é o de etiqueta social. Pois tem 

um caráter simbólico, uma vez que traz consigo o sentido de designação 
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estereotipada, ou seja, maneiras de “classificar os indivíduos em agrupamentos 

manipuláveis” (PAYNE, 1973). Seus conteúdos são, essencialmente, apriorísticos 

e remetem a um comportamento conforme ao conteúdo acordado, dessa forma 

construindo marcas simbolicamente aceitas e desejadas (CASTRO, 1983, p. 104). 

 

 

Imagem 13. Cursos ofertados pelo Centro Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo. Fonte: 

Acervo do CBB. 

 

Quanto ao aspecto cultural, se constatou os seguintes detalhes entre os 

anos de 1997 à 1999 havia uma grande repertório de cursos ofertados pelo Centro, 

a saber: Cidadania, Alfabetização, Espanhol nível I, Português nível I, Inglês, 
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Oratória. As mensalidades variavam entre R$ 20,00 à R$ 50,00. Havia um 

desconto de R$ 5,00 para quem fosse sócio do Centro Boliviano-Brasileiro. Os 

cursos tinham a duração de 01 mês à 1 ano, a depender do curso, naturalmente. 

No acervo do CBB não há registros sobre a ementa e o conteúdo dos mesmos. 

Curiosamene, havia um convênio da instituição com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC),  em 23 de agosto de 1999 o Centro fez um 

comunicados aos filiados que os cursos disponíveis seriam: Computação, Auxiliar 

de escritório e Almoxarifado. 

Quanto ao aspecto político, há inúmeros elementos que constatamos ao 

analisar a pasta de ofícios do clube, bem como ao perceber a longa lista de 

contatos telefônicos com autoridades políticas, maçônicas, militares bem como 

com a imprensa corumbaense e boliviana, em seu acervo. Através do recortes de 

jornais do Centro Boliviano-Brasileiro verificamos um destaque sócio-político 

que a instituição gozou  nas décadas de 1990 e de 2010, conforme pode ser 

verificado nas imagens 14 à 21.  

Observamos um recorte de jornal de boliviano se referindo a Miguel 

Tomelic Vaca, ex-presidente do Centro Boliviano-Brasileiro (1991-1995); Quanto 

à esse documento não havia as informações referentes à data da notícia e ao jornal 

específico.  Apenas o conteúdo da notícia (Imagem 14). 
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Imagem 14. El Mundo, Jornal de Santa Cruz, Bolívia, em 04 de mayo de 1996, noticiou: “Celebró 

34 aniversario Centro Boliviano-Brasileño en Corumbá”.  Fonte: Acervo do CBB. 

Constatamos que o resultado do esforço das diretorias do CBB em angariar 

visibilidades diferenciadas em relação aos “colhas”, em Corumbá, MS, se torna 

evidente em momentos específicos como, por exemplo, quando Miguel Tomilic, 

um de seus mais distintos membros, e ex-presidente do CBB, assume 

interinamente a presidência da Associação Comercial de Corumbá (ACIC) em 

1995 (Imagem 15) e também observamos um recorte interessante de uma notícia 

intitulado, Distinguen a empresario boliviano en Corumbá, neste caso referindo-

se a Miguel Tomilic (Imagem 16). E ainda no ano de 1995, com o intuito de obter 

destaque, a Diretoria do CBB concede a Ricardo Chimirri Cândia o título de Sócio 

Honorário, então, Prefeito de Corumbá, em cuja gestão foi, justamente, criada a 

Feira Brasbol, em 1993. 
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Imagem 15. Envio de ofício da Associação Comercial de Corumbá, do então presidente em 

exercício, Miguel Tomilic, destinado ao Presidente do Centro Boliviano, Valdez Carrasco.  Fonte: 

Acervo do CBB. 
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Imagem 16. Recorte de um período intitulado, Distinguen a empresario boliviano en Corumbá, 

referente a Miguel Tomilic. Fonte: Acervo do CBB. 

 

Ademais, analisaremos outras matérias jornalísticas publicadas tanto na 

impressa boliviana quanto brasileira que revelam o status sócio-político que o 

CBB usufruiu naquele período das décadas de 1990 à 2010. Por exemplo, o jornal 

de Corumbá, MS, Diário da Manhã, em 08 de março de 1995, edição nº 4.827, 

publicou a seguinte matéria: “Centro Boliviano elege nova diretoria” (Imagem 

17). 
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Figura 17. Jornal de Corumbá, MS - Diário da Manhã, 08 de março de 1995. Fonte: 

Acervo do CBB. 

O jornal da Bolívia, El Deber, em 05 de mayo de 1996, noticiou: “Se 

fortalece Centro Cultural Boliviano-Brasileño en Corumbá”. Evidenciando que o 

CBB, através de sua diretoria, predominantemente, de bolivianos da planície, 

mantinha fortes articulações sociais e políticas em Corumbá, MS (Imagem 18). 



94 
 

  

Imagem 18. Jornal da Bolívia, El Deber, 05 de mayo de 1996. Fonte: Acervo do CBB. 

 

O jornal de Corumbá, MS, Correio de Corumbá, edição de 31/03 à 

06/04/2012, publicou em português e em espanhol a matéria: “Corumbá sedia ato 

de lançamento do ano do cinquentenário do Centro Boliviano-Brasileiro 
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(Corumbá es sede de acto de lanzamento del año del jubileo de oro del Centro 

Boliviano-Brasileño);  

 

Imagem 19. O jornal de Corumbá, MS,  Correio de Corumbá,  edição de 31/03 à 

06/04/2012. Fonte: Acervo do CBB. 
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O jornal de Corumbá, MS,  Diário da Manhã,  edição  de 06 de setembro 

de 2011, publicou: “Centro Boliviano-Brasileiro empossa nova diretoria” 

(Imagem 20). 

 

Imagem 20. Jornal de Corumbá, MS – Diário da Manhã, 06 de setembro de 2011. 

Fonte: Acervo do CBB.  



97 
 

Ademais, pudemos notar o jornal de Corumbá, MS,  Diário Corumbaense, 

edicção de 02 de abril de 2012, que anunciou: “Ponto  de integração entre 

brasileiros e bolivianos, Centro 30 de Março completa 50 anos” (Imagem 21). 

 

Imagem 21. Jornal de Corumbá, MS – Diário Corumbaense, 02 de abril de 2012. 

Fonte: Acervo do CBB.  

A pesquisa deixou nítido que os anos 1990 foram os que apresentaram 

maiores resultados quanto à intenção de criar um espaço diferenciado de 

bolivianos em Corumbá. Percebemos diversos exemplos das articulações que as 
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diretorias estabeleceram com a imprensa local e a de Santa Cruz de la Sierra, terra 

de origem desse grupo social. O jornal Diário da Manhã, de Corumbá, além dos El 

Deber e El Mundo, de Santa Cruz de la Sierra, noticiavam, enfaticamente, o 

fortalecimento desse Clube, bem com as transmissões de cargo através da posse 

de novas diretorias. É perceptível que o Centro Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo 

desfrutava de uma notoriedade na mídia corumbaense e cruceña.  

Ademais, realizou-se meticulosa análise do acervo público, o Núcleo de 

Documentação Histórica/CPAN, no período do mês de agosto de 2016, com a 

devida autorização da Prof.ª Dra. Nathalia Monseff Junqueira, coordenadora desse 

Núcleo, referente ao Jornal Tribuna, no período de 1960 à 1964. Sendo que tal 

jornal corumbaense era de edição diária. Nosso objetivo era localizar notícias a 

respeito do Centro Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo no período em que se 

correlacionava com a sua respectiva criação e verificar até que ponto este clube 

social era realmente conhecido e tinha uma significativa atuação. 

De todos os jornais manuseados, apenas uma edição tinha uma elemento 

mais regional. A notícia se intitulava: “Para as festas de 06 de Agosto na Bolívia: 

Uma linha de ônibus entre Corumbá e Puerto Suarez”. Edição nº 17.807 de 05 de 

agosto de 1960. (Imagem 22). Todas as outras notícias retratavam a Bolívia 

apenas num prisma internacional.

 

Imagem 22. Jornal Tribuna, Edição nº 17.807 de 05 de agosto de 1960.  Fonte: Acervo do Núcleo 

de Documentação Histórica/CPAN/UFMS. 



99 
 

Na atualidade, é lamentável a situação do CBB, pois se depara com 

diversos problemas de ordem estrutural. Por exemplo, a sede carece de pinturas, 

reparos, hídricos e elétricos, além de não oferecer os serviços de outrora. Ofertou 

apenas, recentemente, um curso de capoeira, conforme mostra a placa na faixada 

do prédio. Porém, não se mostrou efetivo na prática. Basicamente, as atividades 

do Centro giram em torno festividades cívicas e religiosas, especialmente, nas 

comemorações da independência da Bolívia (06/08/1825), e das principais santas 

católicas daquele país: Nossa Senhora de Copacabana, Virgem de Cotoca e 

Virgem Urukupiña. 

 

3.3 Atendimento aos bolivianos indocumentados na UAIBI (Unidade de 

Atendimento ao Imigrante Boliviano Indocumentado) e transferência para o 

NETFIC (NÚCLEO DE ESTUDOS DE TRABALHO E CIDADANIA DE 

IMIGRANTES EM FRONTEIRA 

Recentemente, em 2015, foi criado o Circuito de Apoio ao Imigrante com 

o objetivo de integrar os órgãos que trabalham diretamente com o imigrante, 

refugiado e apátrida em Corumbá, MS. Oliveira e Valverde (2016) apresentam o 

Circuito como uma rede integrada de agentes públicos, que podem ser 

representantes ou não de órgãos governamentais, e que atuam diretamente com o 

imigrante, seja no acolhimento, atendimento ou encaminhamento. Os autores 

ressaltam que, a partir da criação do Circuito, ficou evidenciada a existência de 

uma série de problemas que precisavam ser discutidos para que soluções fossem 

propostas, aplicadas e testadas.  

Com a criação do Circuito foi possível perceber que os estudos com 

órgãos que atuam diretamente com o imigrante demonstraram-se 

demasiados incompletos na medida em que as autoridades, os 

servidores e os usuários dos respectivos sistemas demandavam uma 

série de problemas que a falta de conectividade e certa 

superficialidade nas percepções sobre o ambiente profissional 

impediam solucionar. Foi com essa preocupação que o Circuito foi 

pensado, elaborado e criado como espaço para que tais demandas 

pudessem aflorar e para que os diálogos existissem. A proposta central 

do Circuito é a de que o MEF atue como agente fomentador para a 

criação de âmbitos específicos nesses órgãos visando à identificação 

do problema; à formulação de propostas de solução; e à aplicação, à 

exaustão, dessas propostas até que seja encontrada a melhor resposta. 

(OLIVEIRA; VALVERDE, 2016, p. 8) 
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Diante do exposto, vislumbrávamos que Circuito de Apoio ao Imigrante 

poderia corroborar, expressivamente, com a integração entre as instituições, 

Centro Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo e o Núcleo de Estudos de Trabalho e 

Cidadania de Imigrantes em Fronteira (NETCIF) da UFMS, por estabelecer, 

formalmente, o termo de parceria entre ambas as instituições para se atender às 

demandas documentais dos imigrantes bolivianos.  

Em 19 de maio de 2017, houve uma reunião entre os representantes do 

Laboratório de Estudos Fronteiriços (LEF) com o senhor Arturo Ardaya, membro 

do Centro Boliviano- Brasileiro 30 de Marzo com o intuito de proposição da 

parceira, supracitada, o mesmo demonstrou interesse e inclusive sugestionou que 

fizéssemos o chamamento da participação da Procuradoria da República em 

Corumbá, MS para ter mais conhecimento das demandas dos imigrantes 

bolivianos e, consequentemente, uma atuação efetiva nesse sentido. Todavia, após 

essa data, não se concretizou nenhum tipo de firmamento de parceria entre o CBB 

e o NETCIF/UFMS. 

Posteriormente, aos 08 de junho de 2017, na sede da Procuradoria da 

República, Ministério Público Federal (MPF), no Município de Corumbá, MS, 

compareceram o Prof. Marco Aurélio Machado de Oliveira, a mestranda, Joanna 

Amorim de Melo Souza, e a mestranda, Joyce Ferreira de Melo Marini reunidos 

com a Procuradora da República, Dra. Maria Olívia Pessoni Junqueira para tratar 

de problemas que identificamos na temática fronteiriça de nossa região (Imagem 

23). 

Nesta reunião destacamos que nas atividades de estudo do nosso grupo 

identificamos dois tipos de imigrantes: aqueles que residem em Corumbá e 

aqueles que são pendulares. Há também uma preocupação em relação ao 

Documento Especial Fronteiriço (DEF), pouco conhecido pelos imigrantes. 

Através desse documento seria possível viabilizar maior acesso à cidadania. Ao 

término, a Procuradora da República, Dra. Maria Olívia, nos entregou uma ata da 

reunião, conforme consta no anexo 4. E se dispôs a efetuar uma análise mais 

minuciosa do tema. 
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Imagem 23. Reunião na Procuradoria da República, em 08 de junho de 2017. Da direita 

para esquerda, Prof. Marco Aurélio Machado de Oliveira (CPAN/UFMS), Dra. Maria Olívia 

Pessoni Junqueira (MPF), e as mestrandas, Joanna Amorim de Melo Souza (CPAN/UFMS) e 

Joyce Ferreira de Melo Marini (CPAN/UFMS). Fonte: Acervo de Joyce Ferreira de Melo Marini 

(2017). 

 

Em 27 de outubro de 2017, as mestrandas, Joanna Amorim de Melo Souza e 

Joyce Ferreira de Melo Marini se reuniram na sede da Delegacia de Polícia 

Federal, em Corumbá, MS, com a servidora pública, responsável pelo Setor de 

Controle Migratório, com a principal finalidade de se instruir bem para a ação que 

iriam realizar no ambiente do CBB (em 17 de novembro de 2017). Logo, se traçou 

um roteiro de assuntos/questionamentos (Anexo 05) com base na Constituição 

Federal de 1988, no Decreto nº 6.737/2009 (Documento Especial Fronteiriço), na 

Lei nº 6.815/1980 (Estatuto do Estrangeiro) e na Lei nº 13.445/2017 (Nova Lei de 

Migração); A reunião foi bem frutífera e foi possível sanar as principais dúvidas.  

Quanto ao processo de naturalização, a servidora pública, responsável pelo 

Setor de Controle Migratório, nos informou que bolivianos não procuram com 

muita frequência. Referente ao Documento Especial Fronteiriço (DEF), segundo 
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ela, este é específico para aqueles bolivianos que queiram trabalhar ou estudar no 

lado fronteiriço brasileiro. Ou seja, indicado para os imigrantes pendulares. O 

boliviano que fixa residência em Corumbá, MS, inicialmente, poderá requer o 

visto temporário (validade de 02 anos), e depois requerer, antes da perda da 

validade do visto temporário, a conversão em visto permanente (validade 09 

anos). Na hipótese, de ter prole brasileira ou cônjuge brasileiro, é possível requer 

diretamente o visto permanente. 

Ademais, a responsável pelo Setor de Controle Migratório nos explicou que 

vinha ocorrendo uma prática muito frequente de vários bolivianos trazerem 

Declaração de Residência do mesmo local na cidade de Corumbá, MS. Assim, a 

Polícia Federal precisou fazer uma notificação ao proprietário do imóvel para 

prestar esclarecimentos de quantos quartos havia em sua residência, posto que 

inúmeros bolivianos se declararam residentes neste domicílio. Alertou-se, 

portanto, a respeito da falsidade de documento. 

Em meados do final do mês de setembro de 2017, o Laboratório de Estudos 

Fronteiriços/MEF e o Circuito de Apoio ao Imigrante, com a colaboração dos 

acadêmicos do Programa de Mestrado em Estudos Fronteiriços, sob a 

coordenação do Prof. Dr. Marco Aurélio Machado de Oliveira, planejou realizar a 

I AÇÃO AO IMIGRANTE EM FRONTEIRA nos dias 13, 14 e 17 de novembro 

de 2017.  

A programação do evento envolveria as seguintes etapas, a saber:  

• 13 e 14 – agendamentos de emissão de RG para imigrantes 

pendulares. Local: Escola CAIC;  

• 17 (manhã) das 8h30 às 11h30 haveria duas palestras, voltadas à 

comunidade acadêmica, realizadas pelas Professoras Doutoras 

pesquisadoras da Universidade de Buenos Aires (UBA) e uma mesa 

redonda com os Professores Doutores da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul. Local: Unidade III, da UFMS/CPAN; e 

• 17 (tarde) das 14hs às 17hs teríamos uma ação do Circuito de 

Apoio ao Imigrante visando potencializar o acesso à documentação. 

Local: Centro Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo, Rua Joaquim 

Murtinho, nº 1982, Centro;  
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Dois atos específicos antecederam a execução da ação no CBB, a saber: I) a 

elaboração de Ofício para o Presidente do Clube Social, sr. Daniel Valdez; e II) a 

entrega de convites aos bolivianos; 

Em 30 de outubro de 2017, elaborou-se um Ofício para o CBB (Anexo 06), 

direcionado ao Presidente do Clube, sr. Daniel Valdez Carrasco. Para agilizar o 

trâmite, fomos, pessoalmente, efetuar a entrega do Ofício na residência dele. 

Endereço: Rua 21 de setembro, nº 2618, Corumbá, MS. Fomos recebidos pela 

esposa do sr. Daniel. Explicamos o conteúdo do ofício. Todavia, ela disse que o 

sr. Daniel “não tem mais nada haver com o CBB”. E ela não iria receber o 

documento. Explicamos que ele é o atual Presidente do Clube Social. Mas, 

infelizmente, não foi possível efetuar a entrega do documento. Posteriormente, 

conseguimos entrar em contato com o sr. Arturo Ardaya, membro do CBB, quem 

nos autorizou utilizar o espaço para a ação.  

Nos dias 11 (domingo) e 16 (quinta-feira) de novembro de 2017, estivemos 

nas duas principais feiras livres de Corumbá, MS, com o intuito de convidar os 

bolivianos para a ação de realizaríamos no CBB. No primeiro dia de divulgação, 

os convites foram apenas orais. Já para o segundo dia, efetuamos a entrega de 80 

convites impressos, em espanhol, além de explicar, verbalmente, mais detalhes, 

assim facilitando ao máximo a compreensão do evento que faríamos. Informações 

do convite impresso (Imagem 24). 
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Imagem 24. Convite aos bolivianos nas feiras livres de Corumbá, MS.  Fonte: Acervo de 

Joyce Ferreira de Melo Marini (2017). 

 

Durante as entregas dos convites, observamos reações diversas (Imagens 25-

27). Um dos aspectos mais intrigantes é que a grande maioria não reconhecia de 

imediato o endereço do CBB como um clube de imigrantes bolivianos. 

Explicávamos várias vezes, daí somente quando dizíamos que era o mesmo local 

onde a Associação dos Feirantes faz algumas reuniões sobre a feira, eles 

afirmaram conhecer.  
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Imagem 25. Convidando senhora boliviana para a ação no CBB. Fonte: Acervo de Joyce 

Ferreira de Melo Marini (2017). 
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Imagem 26. Entrega do convite na feira livre de quinta-feira, no bairro Universitário, em 

Corumbá, MS. Fonte: Acervo de Joyce Ferreira de Melo Marini (2017). 

 

Outro fato que nos chamou atenção é que esclarecíamos que através desta 

ação a pessoa poderia identificar qual o documento exato deveria tirar para se 

regularizar no Brasil. Ao abordarmos uma feirante boliviana, ela mencionou que 

gostaria de tirar um visto permanente no Brasil. Elucidamos a ela que esse tipo de 

visto necessita de comprovante de residência no Brasil, logo, o estrangeiro deve 

estar morando, no Brasil. Ela disse que mora na Bolívia, mas pediria para um 

conhecido um comprovante de residência no Brasil. Alertamos a ela que isso é 

ilegal. Porém, a mesma insistiu dizendo que faria assim mesmo. Esse discurso nos 

remete à fala da servidora pública da Polícia Federal, responsável pelo Setor de 

Controle Migratório, que mencionou outrora ter ocorrido várias vezes tal prática 

do comprovante de residência falso entre imigrantes bolivianos. 
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Imagem 27. Entrega de convite e esclarecimentos a respeito da ação.  Fonte: Acervo de 

Joyce Ferreira de Melo Marini (2017). 

 

Deste modo, no geral, praticamente, todos os bolivianos que contatamos 

receberam os convites. Porém, não externaram real confirmação de que iriam na 

ação no CBB (Imagem 28). Deixamos para efetuar os convites bem próximo da 

data do evento, tendo em vista que assim estaria mais recente na memória deles e 

facilitaria para comparecerem ao evento.  
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Imagem 28. Oitenta convites impressos, em espanhol, foram entregues na feira livre, em 

16 de novembro de 2017.  Fonte: Acervo de Joyce Ferreira de Melo Marini (2017). 

 

Após todos os planejamentos, e devidamente, orientados pelo Prof. Dr. 

Marco Aurélio Machado de Oliveira, foi possível cumprir o calendário das 

atividades. 
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Nas datas de 13 e 14, a mestranda, Lidiane Brito Curto, ficou responsável 

pelos agendamentos de emissão de RG para imigrantes pendulares. Local: Escola 

CAIC, Rodovia, Ramão Gomez, s/n, KM1.  

 

Imagem 29. Escola CAIC. Fonte: Acervo de Lidiane de Brito Curto (2017). 

 

Ao total foram realizados 40 agendamentos no CAIC para os alunos do 6º 

ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Tanto para filhos de 

brasileiros como para filhos de bolivianos. Procurou-se não fazer distinção para 

não gerar nenhum tipo de constrangimento.  

Em decorrência desses agendamentos se efetuaria o atendimento na Polícia 

Civil, na Unidade de Identificação, em Corumbá, MS. Foram marcados, com 

prioridade, 04 atendimentos por dia durante o mês de novembro de 2017. Por fim, 

dos 40 agendamentos, resultou-se em apenas 18 atendimentos efetivos. 
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Imagem 30.  Emissão do RG na Polícia Civil, na Unidade de Identificação, em Corumbá, 

MS. Fonte: Acervo de Lidiane de Brito Curto (2017). 

 

No dia 17 de outubro de 2017, de manhã, foram realizadas duas palestras, na 

Unidade 3 da UFMS/CPAN: às 08h30 - Palestra: "Afro/Argentinos 

Caboverdianos de Buenos Aires. Processos históricos-políticos e identitários a 

partir de um olhar intergeracional", com as Professoras Doutoras María Cecilia 

Martino e Marcela Brac, da Universidad de Buenos Aires (UBA), (Imagem 31). 
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Imagem 31. Palestra das Professoras Doutoras, María Cecilia Martino e Marcela Brac, da 

Universidad de Buenos Aires (UBA). Fonte: Acervo Joyce Ferreira de Melo Marini (2017). 

 

E às 10h00 - Mesa Redonda: "Metodologia de pesquisa em História Oral", 

com os Professores Doutores Milton Mariani e Carlos Martins Júnior (Imagem 

32). Certamente, os dois momentos foram muito enriquecedores aos acadêmicos 

do Programa de Mestrado em Estudos Fronteiriços, além de trazer um intercâmbio 

cultural bastante interessante com as pesquisadoras da Argentina. 
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Imagem 32. Mesa Redonda com os Professores Doutores Milton Mariani e Carlos 

Martins Júnior. Fonte: Acervo Joyce Ferreira de Melo Marini (2017). 

 

No dia 17 de novembro de 2017, a partir das 14hs, iniciou a ação no CBB. 

O Prof. Dr. Marco Aurélio Machado de Oliveira, juntamente, com as suas 

orientandas, Joanna Amorim de Melo Souza e Joyce Ferreira de Melo Marini, 

estiveram à disposição para os atendimentos aos bolivianos. Tínhamos uma 

grande expectativa. Devido termos feito a divulgação em dois momentos, 

primeiro, de modo oral, e depois termos distribuído 80 convites impressos, além 

da possibilidade de um boliviano ir convidando outro e assim por diante. 

Estávamos em poucas pessoas para fazer os atendimentos. Mesmo assim, 

tínhamos nos preparado bem. Obtivemos as listas de documentos necessários da 

Polícia Federal para cada circunstância documental.  
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Imagem 33. Ação no Centro Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo, em 17 de novembro de 

2017.  Fonte: Acervo Joyce Ferreira de Melo Marini (2017). 

 

No período de 14hs às 17hs, apenas um boliviano compareceu para o 

atendimento (Imagem 34). Ele estava acompanhado da sua esposa brasileira, esta 

que nos observou na feira, no dia 16 de novembro de 2017, e solicitou um convite. 

Ou seja, o nosso único atendimento foi prestado a um boliviano que não fora 

convidado diretamente. Ele está interessado em requerer o visto permanente, 

devido já estar casado civilmente com uma brasileira. Entregamos a ele o 

formulário da Polícia Federal com a lista de documentos necessários para o 

procedimento. E nos colocamos à disposição para fazer o agendamento dele 

online (da Polícia Federal), no NETCIF/UFMS. Todavia, ele preferiu não deixar 

nada estabelecido, posto que teria que se programar financeiramente para pagar a 

taxa que a Polícia Federal cobra para tal procedimento.  
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Imagem 34. Único atendimento realizado na Ação no CBB, em 17/11/2017. Fonte: 

Acervo Joyce Ferreira de Melo Marini (2017). 

  

Deste modo, observamos através desta pesquisa que a propositura inicial de 

uma Unidade de Atendimento ao Imigrante Boliviano (UIAB) e transferência para 

o Núcleo de Estudos de Trabalho e Cidadania de Imigrantes em Fronteira 

(NETFIC) da UFMS se faz necessária, posto que naquela fronteira, Brasil-Bolívia, 

há muitos bolivianos que vivem em situação documental irregular. Sanar essa 

questão é o meio adequado para ter o acesso aos direitos fundamentais. 

Todavia, pudemos constatar que um percentual mínimo está realmente 

interessado em buscar informações quanto à documentar-se conforme os ditames 

legais brasileiros. Há complicadores de ordem econômica, linguística, cultural, 

etc. Por meio da ação que efetuamos no CBB, foi possível perceber que das 

dezenas de pessoas contatadas, pessoalmente, é baixíssimo o interesse em se 

familiarizar com os requisitos legais brasileiros. Idealizamos efetuar a ação no 

CBB acreditando que assim os bolivianos se sentiriam mais à vontade para 
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comparecer. Entretanto, essa expectativa não se confirmou. Ademais, é 

preocupante o distanciamento físico e administrativo do próprio presidente do 

CBB, sr. Daniel Valdez. Tal circunstância é um fator bem sugestivo de que o 

clube está deixado ao acaso. 

Deste modo, embora a criação da UAIBI nos motive sob o prisma 

acadêmico e científico, é notório que se os bolivianos não demonstraram interesse 

em ir à um local de agremiação boliviana para conhecerem seus direitos e 

deveres, quanto mais difícil seria fazê-los comparecer para os atendimentos no 

NETCIF/UFMS a fim de receberem consultoria de questões documentais. 

O CBB, certamente, no momento, não é a instituição que se importe em 

auxiliar nesta demanda documental. Sua criação foi voltada à uma etnia 

específica, os cambas, a atual gestão não tem compromisso e nem sinaliza que 

terá à diante em auxiliar nas demandas dos colhas. 

Portanto, evidencia-se a importância de contínuas pesquisas acerca do tema, 

deve-se procurar alternativas de captar a atenção, o interesse, a conscientização 

dos bolivianos para estarem em conformidade com as exigências documentais 

brasileiras naquela fronteira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa foi desenvolvida em três capítulos, tendo como temáticas 

principais: a fronteira, imigrantes, clubes sociais, indocumentação e o Centro 

Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo. 

Estabelecemos como objetivo geral aplicar e transferir a construção de 

uma Unidade de Atendimento ao Imigrante Boliviano Indocumentado (UAIBI) ao 

Núcleo de Estudos de Trabalho e Cidadania de Imigrantes em Fronteira (NETCIF) 

da UFMS através de parceria com o Centro Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo 

mediante articulação do Circuito de Apoio ao Imigrante. 

Dentre os objetivos específicos traçados podemos rememorar dois aspectos 

elencados, a saber: I) entender como foram construídas as relações sociais e 

políticas por parte de imigrantes bolivianos em Corumbá, MS, a partir da criação 

do Centro Boliviano-Brasileiro 30 Marzo; e II) compreender os status político e 

social atual do Centro Boliviano-Brasileiro 30 Marzo; 

Quanto aos procedimentos específicos para levantamento de dados 

históricos primários recorremos aos acervos públicos (Núcleo de Documentação 

Histórica/CPAN/UFMS) e privados (CBB). Inicialmente, realizamos meticulosa 

análise do acervo público da UFMS, no mês de agosto de 2016, com a devida 

autorização da Prof.ª Dra. Nathalia Monseff Junqueira, coordenadora desse 

Núcleo, referente ao Jornal Tribuna, no período de 1960 à 1964. De todas as 

edições que foram lançadas, diariamente, localizamos apenas uma que expressava 

um elemento mais regional. Todas as demais notícias apresentavam a Bolívia 

apenas num enfoque internacional. 

Em 10 de agosto de 2016, realizamos a consulta ao acervo histórico do 

CBB, com a prévia autorização, do Vice-Presidente do clube, via ofício da UFMS. 

Tal pesquisa visou entender a história do clube social e como colaborar para 

aprimorar as ações que nela são desenvolvidos. Tal acervo carece de maiores 

cuidados de conservação, posto que, particularmente, notou-se que o registro de 

fichas de inscrição (“Filiación”) ao clube social variavam desde 1969 à 2002. 

Todavia, havia pouquíssimas armazenadas. Especificamente, em relação às 

décadas de 1970 e 1980 não havia nenhuma documentação. Deveras algo bastante 
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preocupante para a memória do clube. Obtivemos acesso ao único Estatuto 

elaborado pelo clube durante toda a sua fundação, contém 15 páginas e 32 artigos. 

A pesquisa evidenciou que o CBB teve inúmeras realizações. Analisamos o 

material coletado numa perspectiva tridimensional: social, cultural e político. 

Ademais, fizemos pesquisa bibliográfica a respeito dos clubes de 

imigrantes em Corumbá, MS. A obra Álbum Gráfico do Estado de Mato Grosso 

do Sul, Tomo III, fruto do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do 

Sul, uma Série Memória Sul-Mato-Grossense, Volume XII, foi um ferramenta 

histórica essencial neste quesito. Posto que nos revelou com riqueza de detalhes os 

fatos históricos com o recurso de diversas fotos de época. Efetuamos também 

visitas pessoais a alguns clubes sociais que ainda existem em Corumbá, MS. 

Conseguimos, em alguns desses clubes, apresentar uma comparação de fotos da 

sede original e atual. Logo, foi possível trazer um enriquecimento para este 

estudo, em particular. 

No transcorrer do processo de aprendizagem deste Programa de Mestrado, 

sob orientação do Prof. Dr. Marco Aurélio Machado de Oliveira, elaboramos um 

artigo científico correlacionado com a nossa área de pesquisa. Em resultado, 

obtivemos a publicação para a Revista GeoPantanal, Edição Especial 2017. No 

período de 02 à 04 de outubro de 2017, foi realizado, um evento internacional, em 

Corumbá, MS, o VI Seminário de Estudos Fronteiriços (VI SEF) promovido pela 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/CPAN).  Deste modo, no 

dia 03 de outubro de 2017, apresentamos, no evento, o artigo intitulado: 

“IMIGRANTES BOLIVIANOS DA PLANÍCIE E DO ALTIPLANO EM 

REGIÃO DE FRONTEIRA: DISTINÇÕES PREGRESSAS EM 

SOLIDARIEDADE SELETIVA”. O nosso artigo também ficou disponível nos 

Anais desse evento, p. 242-257. Logo, pudemos compartilhar através desta 

publicação uma parcela dos resultados que já havíamos obtido com as nossas 

investigações.  

Planejamos realizar uma Ação no CBB. Estrategicamente, executamos os 

seguintes atos preparatórios que estão divididos em 05 etapas, a saber: I) Reunião 

com o Arturo Ardaya do CBB, na UFMS (19 de maio de 2017); II) Reunião com a 

Procuradora da República, Dra. Maria Olívia Pessoni Junqueira, na sede da 
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Procuradoria da República (08 de junho de 2017); III) Reunião com a servidora 

pública da Polícia Federal, responsável pelo Setor de Controle Migratório, na sede 

da Delegacia da Polícia Federal (27 de outubro de 2017); IV) Ofício ao Presidente 

do CBB, sr. Daniel Valdez Carrasco (30 de outubro de 2017); e V) Entrega dos 

convites aos bolivianos, nas feiras-livres. (11 e 16 de novembro de 2017); 

Deste modo, a I AÇÃO AO IMIGRANTE EM FRONTEIRA se compôs de 

três atividades distintas: I) Agendamentos e emissão de RG no CAIC e Polícia 

Civil, respectivamente; II) Palestras na UFMS; e III) Ação no CBB; 

Nos dias 13 e 14 de outubro de 2017, a mestranda, Lidiane Brito Curto, 

ficou responsável pela primeira etapa da ação, que resultou em 40 agendamentos 

no CAIC e em 18 atendimentos efetivos de emissão de RG na Polícia Civil, na 

Unidade de Identificação no decorrer do mês de novembro. No dia 17 de outubro 

de 2017, de manhã, foram realizadas duas palestras, na Unidade 3 da 

UFMS/CPAN: às 08h30 - Palestra: "Afro/Argentinos Caboverdianos de Buenos 

Aires. Processos históricos-políticos e identitários a partir de um olhar 

intergeracional", com as Professoras Doutoras María Cecilia Martino e Marcela 

Brac, da Universidad de Buenos Aires (UBA); e às 10h00 - Mesa Redonda: 

"Metodologia de pesquisa em História Oral", com os Professores Doutores Milton 

Mariani e Carlos Martins Júnior. Todas informações apresentadas foram bastante 

enriquecedoras à comunidade acadêmica. 

E, por último, no dia 17 de novembro de 2017, à tarde, a partir das 14hs, as 

mestrandas, Joanna Amorim de Melo Souza e Joyce Ferreira de Melo Marini, sob 

a orientação do Prof. Dr. Marco Aurélio Machado de Oliveira estiveram de 

prontidão para os atendimentos aos bolivianos. Trabalhamos, arduamente, para a 

realização desta ação. Havia uma grande expectativa, porém ao mesmo tempo 

incertezas. Éramos em poucos, como seria possível fazer os atendimentos se 

aparecessem muitos imigrantes? Preparamo-nos ao máximo. Obtivemos na Polícia 

Federal várias listas com o rol de documentos necessários para dar entrada a 

modalidades distintas de visto. Tiramos cópias delas e seriam fornecidas aos 

interessados que comparecessem para o atendimento. 

Em resumo, no horário de 14hs às 17hs, atendemos apenas um boliviano. 

Ele foi acompanhado da sua esposa brasileira, esta que nos observou na feira, no 
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dia 16 de novembro de 2017, e nos pediu um convite para o seu marido. Ou seja, 

o nosso único atendimento foi prestado a um boliviano que não fora convidado 

diretamente. Ele almejava o visto permanente. Como já está casado civilmente 

com uma brasileira tem tal direito. Mostramos-lhe o rol de documentos 

necessários de acordo com a Polícia Federal para requer esse tipo de visto. 

Infelizmente, ele disse que não tinha condições financeiras, naquele momento, 

para o pagamento das taxas da Polícia Federal. Todavia, desejava fazer a 

regularização documental, logo que fosse possível.  

Diante do exposto, chegamos às seguintes percepções quanto aos resultados 

das iniciativas. A partir do nosso objetivo geral, podemos afirmar que a resultante 

da pesquisa pode ser dividida em dois eixos: I) a construção da Unidade de 

Atendimento ao Imigrante Boliviano Indocumentado (UAIBI) foi aplicada; II) a 

transferência foi problemática, devido aos abismos étnicos mencionados no 

capítulo 03 e se mostraram, no momento, instransponíveis, especialmente, pela 

ausência de inclinação do CBB para resolver esse assunto. 

Depuramos, assim, que a propositura inicial de criação de uma Unidade de 

Atendimento ao Imigrante Boliviano Indocumentado (UAIBI) e transferência para 

o Núcleo de Estudos de Trabalho e Cidadania de Imigrantes em Fronteira 

(NETFIC) da UFMS é necessária, porque naquela fronteira, Brasil-Bolívia, há 

muitos bolivianos que vivem em situação documental irregular. Adequar essa 

circunstância é o meio hábil para que os bolivianos possam ter acesso aos direitos 

fundamentais, no território brasileiro, como por exemplo: saúde, moradia, 

educação, trabalho, assistência social, etc. 

Constatamos que o CBB, certamente, no momento, não é o canal que se 

importe em auxiliar nesta demanda documental. Sua criação foi voltada à uma 

etnia específica, os cambas, a atual gestão não tem compromisso e nem sinaliza 

que terá à diante em se mobilizar em prol das demandas dos colhas.  Um grupo de 

cruceños utilizou o CBB, na sua elaboração e a posteriori para ser um instrumento 

de tecer relações sociais e políticas com uma elite corumbaense e cruceña, ou seja, 

o grupo de cambas que administrou o CBB possuía interesses de projeções 

sociais, especialmente, em Corumbá, MS, conforme os documentos históricos que 

constam no acervo do CBB. Atualmente, o clube não goza do mesmo status 
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político de outrora, e não pode ser comparado a um oásis social, cultural como se 

idealizara. Há inúmeros problemas de ordem estrutural nessa instituição. Trata-se 

de um espaço abandonado por aquela parcela de bolivianos que no passado 

ilustrou o CBB. Por exemplo, podemos citar que a própria fachada do prédio e as 

demais instalações carecem de grandes reparos físicos. Ademais, os seus 

dirigentes não têm liderança pulsante.  

Elegemos o CCB como local da ação imaginando que assim os bolivianos se 

sentiriam mais à vontade para comparecer. Entretanto, essa expectativa não se 

confirmou.  No dia da ação, 17 de novembro de 2017, identificamos, 

expressivamente, a não procura de atendimento, por parte dos bolivianos, a 

respeito da questão documental (direitos e deveres). Ficou nítido que se não 

corresponderam à ação no CBB, nessa data, local de agremiação boliviana, quanto 

mais desafiador seria levá-los para fazerem agendamentos no Núcleo de Estudos 

de Trabalho e Cidadania de Imigrantes em Fronteira (NETFIC) na Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Unidade 03, no Porto Geral. Há 

complicadores de ordem econômica, linguística, cultural, etc. Logo, foi possível 

notar que das mais de 80 de pessoas convidadas, pessoalmente, é ínfimo o 

interesse em se familiarizar com os requisitos legais brasileiros no que tange à 

regularização documental. Sendo assim, a nossa proposta de criação da UAIBI 

junto ao NETCIF em parceria com o Centro Boliviano-Brasileiro 30 de Marzo, 

embora nos entusiasme sob o ponto de vista acadêmico e científico, não é viável, 

neste momento, tendo em vista os fatores supracitados. 

Portanto, a conclusão desta pesquisa é que o clube social, CBB, que 

poderia exercer um papel atuante nas demandas dos bolivianos, não está 

devidamente articulado, estruturado e nem um pouco interessado nessa temática 

de regularização documental. Ademais, os próprios bolivianos não buscaram o 

atendimento da UAIBI para obter informações atualizadas dos requisitos legais 

para se documentarem. Esses dois aspectos caracterizam uma problemática muito 

complexa que não foi exaurida nessa investigação. Por fim, renovamos a 

preocupação para que outras pesquisas continuem sendo efetuadas visando à 

aplicação de novas metodologias. 
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Anexo 01 

Ata de fundação do Centro Social Paraguaio, 1979 

 

Foto: SIQUEIRA, Kiase, S. M. 

 

 



 

Anexo 02  

Carta de Autorização para realização de Pesquisa no Acervo do CBB 
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Anexo 04 

Ata de Reunião no MPF 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

Anexo 05  

Roteiro de assuntos/questionamentos para reunião na Delegacia da Polícia Federal  

Data: 27/10/2017 

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS – POLÍCIA FEDERAL (PF) 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988  

1) Os bolivianos, em geral, se interessam em procurar o procedimento de naturalização 

brasileira (Art. 12, II, CF)?  

2) Quais são, em média, os custos gerais do procedimento de naturalização ordinária e 

da naturalização extraordinária?  

DOCUMENTO ESPECIAL FRONTEIRIÇO - DEF – DECRETO Nº 6.737/2009 

1) Os bolivianos fronteiriços têm procurado efetuar o requerimento do DEF? Se não, na 

sua percepção quais seriam as prováveis razões?  

2) No Artigo III, parágrafo 4, alista os documentos exigidos para a concessão do DEF. 

No site da Polícia Federal, há o rol de documentos necessários para emissão do DEF? 

Aqui, na Delegacia da Polícia Federal, ficaria também disponível esta lista impressa? 

3) O Artigo III, parágrafo 6, menciona que mediante ajuste administrativo entre o 

Ministério da Justiça do Brasil e do Ministério do Governo da Bolívia poderá ser 

detalhada ou modificada a relação de documentos estabelecidos no parágrafo 4.  

4) Qual é taxa (total) de requisição do DEF? 

5) O Artigo I prevê a Permissão de Residência, Estudo e Trabalho, interpreta-se que 

seriam cumulativas tais hipóteses?  

6) A questão documental dos imigrantes pendulares, como ficaria? 

ESTATUTO DO ESTRANGEIRO – LEI Nº 6.815/1980 

Art. 21. Ao natural de país limítrofe, domiciliado em cidade contígua ao território 

nacional, respeitados os interesses da segurança nacional, poder-se-á permitir a entrada 

nos municípios fronteiriços a seu respectivo país, desde que apresente prova de 

identidade. 

§ 1º Ao estrangeiro, referido neste artigo, que pretenda exercer atividade 

remunerada (TRABALHAR) ou freqüentar estabelecimento de ensino (ESTUDAR) 

naqueles municípios, será fornecido documento especial que o identifique e 

caracterize a sua condição, e, ainda, Carteira de Trabalho e Previdência Social, quando 

for o caso. 



 

§ 2º Os documentos referidos no parágrafo anterior não conferem o direito de 

residência no Brasil, nem autorizam o afastamento dos limites territoriais daqueles 

municípios. 

NOVA LEI DE MIGRAÇÃO – LEI Nº 13.445/2017 – Entrada em vigor 22 de 

novembro de 2017 

Disposições Gerais  

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, 

regula a sua entrada e estada no País e estabelece princípios e diretrizes para as políticas 

públicas para o emigrante.  

§ 1o  Para os fins desta Lei, considera-se:  

IV - residente fronteiriço: pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que 

conserva a sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho;  

Dos Princípios e das Garantias  

Art. 3o  A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e 

diretrizes: XVI - integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e articulação de 

políticas públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente 

fronteiriço; 

CAPÍTULO III 

DA CONDIÇÃO JURÍDICA DO MIGRANTE E DO VISITANTE 

Seção I 

Do Residente Fronteiriço 

Art. 23.  A fim de facilitar a sua livre circulação, poderá ser concedida ao 

residente fronteiriço, mediante requerimento, autorização para a realização de atos da 

vida civil. 

Parágrafo único. Condições específicas poderão ser estabelecidas em 

regulamento ou tratado. 

Art. 24.  A autorização referida no caput do art. 23 indicará o Município 

fronteiriço no qual o residente estará autorizado a exercer os direitos a ele atribuídos por 

esta Lei. 

§ 1o  O residente fronteiriço detentor da autorização gozará das garantias e dos 

direitos assegurados pelo regime geral de migração desta Lei, conforme especificado 

em regulamento. 

§ 2o  O espaço geográfico de abrangência e de validade da autorização será 

especificado no documento de residente fronteiriço. 

Art. 25.  O documento de residente fronteiriço será cancelado, a qualquer tempo, 

se o titular: 

I - tiver fraudado documento ou utilizado documento falso para obtê-lo; 



 

II - obtiver outra condição migratória; 

III - sofrer condenação penal; ou 

IV - exercer direito fora dos limites previstos na autorização. 

 

MESTRADO EM ESTUDOS FRONTEIRIÇOS – MEF/UFMS 

1. LABORATÓRIO DE ESTUDOS FRONTEIRIÇOS (LEF); e 

2. CIRCUITO DE APOIO AO IMIGRANTE (CIRCUITO). A primeira reunião 

para tratar da sua criação foi realizada, em Corumbá, MS, em 11 de junho de 

2015.  

1) De que formas o MEF (LEF) e o CIRCUITO poderiam firmar parcerias com a 

Polícia Federal para auxiliar nas demandas de imigrantes nesta região de fronteira? 

2) Exemplificando:  

a) Há necessidade de intérpretes?  

b) Precisam de mais pessoal para dar um suporte de orientação documental aos 

estrangeiros?  

c) Gostariam de ampliar os locais de esclarecimentos de dúvidas?  

d) Seria importante que a lista com o rol de documentos exigidos para emissão de vistos 

fosse traduzida para o espanhol e/ou inglês? 

Em 17 de novembro de 2017, o MEF, juntamente, com o Circuito realizará a I 

AÇÃO AO IMIGRANTE EM FRONTEIRA, visando potencializar o acesso à 

documentação. 

Joyce Ferreira de Melo Marini,  

Mestranda em Estudos Fronteiriços - UFMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 06 

Ofício ao Presidente do CBB para a realização da ação em 17 de novembro de 2017 

 

 


