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Estudos que tratam de temáticas na fronteira ou de fronteira tendem a suscitar idéias que remetem à condição e contextos conflitantes, desde as fronteiras entre os gêneros, passando pelas fronteiras geracionais, até chegar às fronteiras entre os países. É no seio dessa emaranhada relação entre as fronteiras da identidade, da etnicidade, ou seja, das fronteiras culturais com a fronteira geográfica A fronteira compreende os limites geopolíticos dos Estados nacionais, entretanto não se deve ignorar que o conceito de fronteira é polissêmico, pois, também remete a toda situação de contato social, cultural, político e econômico, ou seja, toda problemática humana configura-se numa situação de fronteira. Do ponto de vista geográfico, a fronteira é compreendida neste trabalho como uma categoria político-administrativa que se aproxima da idéia de limite, isto é, da linha puramente imaginária que separa dois países e neste sentido encontra-se vinculada ao conceito de Estado, sendo que este cria artificialmente a fronteira. (cf. RAFFESTIN, 1993). que este trabalho se insere.
Na fronteira geográfica, a identidade é tema privilegiado, porque nela o sujeito é constantemente inquirido: quem é você? A que lado você pertence? As respostas para essas e outras questões tornam-se cada vez mais complexas e ambivalentes na afirmação da identidade, quando os sujeitos são migrantes ou gerações de migrantes que notoriamente transitam entre os valores da cultura de origem familiar e os valores culturais de, por exemplo, dois países fronteiriços. Oliveira (2000, p. 15-6) compreendeu a necessidade de o sujeito invocar sua identidade, “[...] em áreas de fronteiras comuns com outros países”, visto que, nessas áreas “[...] a nacionalidade e a etnicidade se interseccionam, tal qual identidades que passam a ocupar um mesmo espaço”. 
Logo, algumas questões vêm à tona: qual o interesse da área de educação em estudos que investigam questões identitárias em área de fronteira? Será que escolas de fronteira devem contemplar em seus currículos conteúdos e atividades que reconheçam as especificidades de migrantes que optaram por residir nessas áreas?
Nos estudos da área de educação, a preocupação com a construção identitária e/ou a diversidade cultural tem demandado investigações das mais diferentes matizes teóricas, tais como: Aplle (1999); Giroux (1999); Valente (1999); Kreutz (1999); Dayrell (1999); Moreira e Macedo (2002); dentre outros, revelando que independente do viés teórico adotado pelos estudiosos, a focalização da temática demonstra que a escola é locus privilegiado para se processar alterações tanto na identidade individual quanto nas identidades coletivas dos sujeitos.
No que tange às escolas situadas em área de fronteira, observa-se que geralmente são focalizados nos estudos aspectos pertinentes à questão lingüística, visto que há fronteiras trilíngües Pode-se exemplificar as fronteira entre Brasil-Paraguai, Brasil-Argentina dentre outras, na qual se fala o espanhol, guarani e português. demandando das escolas o reconhecimento dessa realidade, a fim de evitar a exclusão dos alunos ou ainda, a negação de um dos mais fortes símbolos identitários- a língua. (cf. TRINDADE; BEHARES; FONSECA; 1995 e BEHARES; 1997). No entanto, há outros ícones identitários que merecem ser focalizados nas práticas educativas, em especial, quando são sujeitos oriundos de famílias migrantes que em casa compartilham a cultura da sociedade de origem, mas na escola são vistos como diferentes e se deparam com elementos da sua cotidianidade, representado como folclore, ou como expõe Fischmann (1996, p. 183) “manifestação cristalizada no tempo, recortada da vida”.
Em face do exposto, apresentam-se algumas reflexões que serviram de base para elaboração da tese de doutoramento O objeto da mencionada tese foi o processo de identificação étnico e nacional da segunda geração de migrantes de diferentes etnias numa região de fronteira seca entre Brasil e Paraguai, mais especificamente nas cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Cotidianamente esses sujeitos partilham valores da cultura de origem de seus pais e, num âmbito social mais amplo, convivem com valores nacionais e culturais dos países fronteiriços. Buscou-se ainda explorar a diversidade de representações, a variedade de vivências e as estratégias (cf. BOURDIEU, 1998) adotadas pelas famílias de migrantes na educação dos filhos na sociedade de acolhimento.  da proponente do trabalho. Assim, nesse são focalizados aspectos pertinentes às identidades étnico-culturais, que se (re) constroem na ambiência de fronteira. Pretende-se sinalizar com alguns elementos que podem integrar as práticas educativas de escolas em área de fronteira, mas também, sem menor importância, escolas de outros contextos, visto que a diversidade faz parte da condição humana e está a demandar esforços no mundo todo, dos educadores no trato da questão.

O contexto da fronteira em estudo: 
A pesquisa foi desenvolvida na fronteira oeste do Brasil, mais especificamente na porção sul de Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul faz fronteira com dois países latino-americanos, Bolívia e Paraguai, possuindo 13 (treze) municípios fronteiriços, a saber: Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Bela Vista, Ponta Porã, Antonio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Mundo Novo, Sete Quedas, Caracol e Japorã., nas cidades geminadas de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, esta última localizada em território paraguaio. Essa fronteira é seca, portanto, uma fronteira artificial em toda sua extensão, pois não é acompanhada por rios, nem por montanhas. 
Ambas as cidades estão separadas unicamente por uma “zona neutra”. Uma faixa de poucos metros que as comissões limítrofes reservam nas fronteiras urbanas secas e que pertence aos Estados em contacto e não pode ser tocada. Observa-se ainda que, no caso dessa fronteira não há nenhum posto de alfândega, ou seja, de fiscalização e policiamento, ocorrendo uma livre circulação de pessoas de um lado para o outro, bastando atravessar uma avenida.
A proximidade geográfica das duas cidades faz com que a população compartilhe não somente o território, mas conseqüentemente, toda construção cultural dos fronteiriços. O bebericar do tereré O tereré é um mate gelado que é servido numa cuia, a qual é repassada entre os presentes. O bebericar é compartilhado numa roda de tereré (expressão regional consagrada em versos e músicas)., das comidas típicas paraguaias e brasileiras Dentre as comidas típicas paraguaias pode se mencionar a chipa (uma espécie de bolo feita com polvilho, manteiga e queijo), a sopa paraguaia (uma torta salgada, sendo preparada com farinha de milho e queijo) o prato típico da região denominado locro (espécie de comida caldeada com milho e carne com ossos). Dentre as comidas brasileiras, pode-se mencionar o churrasco (influência gaúcha na região de fronteira) com mandioca (influência dos índios da região) e a feijoada., as músicas, enfim todo um modo de vida (cf. WILLIAMS, 2000) presente na vida dessas pessoas, engendra um sentimento de pertencimento ao lugar, à região, à fronteira. É quando estas criações materializadas e o sentimento deixam de pertencer a um ou a outro país, passando a pertencer aos fronteiriços.
Do ponto de vista econômico essas cidades fronteiriças - Ponta Porã-Pedro Juan Caballero, tem sua produção basicamente calcada na agropecuária. Todavia, para a cidade paraguaia o comércio é outra fonte de recursos, embora enfrente atualmente uma drástica redução na comercialização de produtos importados, em razão da política cambial e das taxações para a aquisição de mercadorias importadas adotadas pelo Brasil. 
As cidades geminadas também compartilham um lado negativo, visto que essa fronteira é hoje considerada uma área violenta, pois nela ocorre grandes apreensões de contrabando e drogas Cf. notícia: MIRANDA, R.; STUCKERT, R. Vida e morte na fronteira. Traficantes de drogas atuam com liberdade entre cidades do Brasil, do Paraguai, da Bolívia e da Colômbia. São 500 quilômetros quase sem vigilância. Revista Isto é. São Paulo, n. 1648, 2 maio 2001. Polícia I. que freqüentemente adentram ao Brasil via fronteira. Embora, essa situação exerça influência sobre os moradores da fronteira provocando conflitos no processo de identificação com a região, com o local, não será abordada devido aos limites do trabalho.
A metodologia da pesquisa:
Do ponto de vista metodológico, optou-se na pesquisa por trabalhar preferencialmente com dados qualitativos, embora dados quantitativos tenham sido utilizados para configurar o número de migrantes na área de fronteira em estudo. Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram roteiro de entrevistas As entrevistas foram semi-estruturadas, isto é, aplicadas a partir de um pequeno número de perguntas abertas. (THIOLLENT, 1985). e questionários.
Quanto ao grupo de sujeitos, ele foi constituído por um pequeno número de pessoas que não foram selecionadas por critérios probabilísticos, nem se definiu um número de sujeitos a priori, pelo contrário, eles foram incluídos a partir do que propõe Thiollent (1985, p. 199): “[...] o indivíduo é considerado como representativo pelo fato de ser ele que detém uma imagem, [...] da cultura (ou das culturas) à qual pertence”.
Assim, a quantidade não foi a principal preocupação da pesquisa; procurou-se antes manter a diversidade com relação ao grupo de sujeitos, a fim de investigar de que modo são vivenciadas as experiências de migração, a relação com a sociedade de acolhimento – a fronteira Brasil-Paraguai, as estratégias familiares e a experiência em diferentes práticas educativas A fim de atender aos critérios supramencionados, procurou-se entrevistar migrantes que residiam há mais de dez anos na fronteira delimitada na pesquisa., para captar o processo de construção da identidade de sujeitos migrantes e das gerações posteriores. 
Além disso, faz se necessário informar que a partir do momento em que os dados tornaram-se redundantes, encerrou-se a coleta de dados. Dessa forma, foram contatados 31 (trinta e um) sujeitos para a realização da pesquisa, dentre estes, 17 (dezessete) da segunda geração de migrantes e 14 (quatorze) da primeira geração de migrantes de diferentes etnias.
Compreendeu-se o trabalho de campo desta pesquisa como um processo que não se limitou apenas à compilação de dados, mas também a uma intensa interação Os dados foram coletados nos anos de 2000 e 2001. com a comunidade fronteiriça, oportunidade em que se buscou conhecer seu modus vivendi. Assim, durante a trajetória da pesquisa, estabeleceu-se uma rede de informantes e participou-se de uma série de eventos (seminários e congressos), festas, visitação a escolas, igrejas, associações e órgãos oficiais em Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.
Como já foi mencionado no contexto da pesquisa, a fronteira Brasil-Paraguai, na porção focalizada é conhecida internacionalmente por ser violenta, provocando em seus moradores dificuldades na identificação com a área, podendo se inferir que, esta gera um certo estigma Goffman (1988), ao introduzir conceitualmente a noção de estigma — marca, sinal — imputa essa condição àquelas pessoas que se afastam do “padrão” corrente em determinados contextos. O estigma é entendido por esse autor como uma linguagem de relações. São três as formas desencadeantes do estigma: o corpo, as opções comportamentais e a inserção tribal de raça, de nação e de religião.  no fronteiriço, o que constituiu, em parte, um desafio para a realização da pesquisa.
Também, foi um obstáculo e/ou desafio para realização da pesquisa com migrantes em área de fronteira, o medo que as famílias migrantes têm das autoridades fronteiriças, em especial porque alguns migrantes já tiveram problemas com sua documentação pessoal, vivendo cotidianamente situações conflituosas com as autoridades. A fim de evitar maiores embaraços, procurou-se resguardar os nomes dos sujeitos, em consideração às situações singulares que esses vivem diariamente. A estratégia utilizada foi a atribuição livre de prenomes fictícios para todos os entrevistados; quanto ao sobrenome, foi observado um único critério: nome assemelhado ao original, para que se estabelecesse a relação com a origem étnica do sujeito.
Migrantes, migração e questões identitárias
No trabalho o termo migrante é compreendido referindo-se ao imigrante (ou sua descendência), ou seja, aquele que entrou em outro país, diferente daquele de origem, para nele residir. Trata-se portanto, de sujeitos que enfrentam a problemática das migrações internacionais Os migrantes estrangeiros de diferentes etnias foram mapeados com base em levantamento realizado em escolas brasileiras na fronteira. Portanto, foram contemplados na pesquisa, representantes do Sudeste asiático (chineses, coreanos, vietnamitas e japoneses), do Oriente (árabes e libaneses) e da América do Sul (chilenos, uruguaios e paraguaios, estes últimos quando residentes em território brasileiro).. 
Também o termo migração é compreendido com base na proposição de Cavarzere (1995, p. 9) que entende por migração “o movimento em si, isto é, a circulação de pessoas, seja dentro do território, constituindo o movimento migratório interior, seja para fora dele, caracterizando o movimento migratório exterior ou internacional”. 
Mas existe uma condição de migrante, ou seja, como se interpreta e são interpretados sujeitos que experimentam processos migratórios? Grosso modo, sujeitos que se submetem à migração o fazem devido a difíceis condições vivenciadas em suas sociedades de origem, ou seja, decorrente da busca pela sobrevivência. Pode-se compreender ainda que, só se deslocaram da terra natal porque não havia condições de vida e de trabalho satisfatórias. Portanto, as razões são diversas, variando desde problemas econômicos até questões de perseguições políticas, religiosas, étnicas, dentre outras. Embora busquem refúgios para superação das condições supramencionadas, essas condições inadequadas de vida ainda os acompanham quando chegam na sociedade de acolhimento e passam a conviver em terra estranha, com gente pertencente a uma outra etnia, falando outra língua, com outros valores e outros costumes. Logo, são muitas as condições vivenciadas por esses sujeitos, fazendo da condição de migrante uma condição sui generis na trajetória humana e que se estenderá às gerações futuras.
Ao se trabalhar com as novas gerações de migrantes abre-se a possibilidade de captar no processo de construção da identidade/etnicidade A identidade é sempre um processo relacional de referências cruzadas que é elaborada socialmente. Enquanto identidade social ou coletiva, ela é o imaginário de um grupo sobre suas origens comuns e os seus múltiplos laços culturais, históricos e geográficos partilhados. Este senso de compartilhamento identitário é que permite à população de determinado território a configuração de um projeto de continuidade histórica. Assim, a identidade emerge da dialética entre indivíduo e sociedade, como propuseram Berger; Luckman (1999, p. 230).
Em relação a etnicidade informa-se que, essa é compreendida com fundamento em Barth (1998), logo é uma forma de organização social que se respalda na interação social, visto que nas relações são ativados signos culturais diferenciadores que possibilitam aos sujeitos identificarem-se e serem identificados pelos outros com base na dicotomia nós/eles. Esses signos ou traços culturais diferenciadores supõe-se que tenham uma gênese comum e múltiplos laços culturais, históricos e territoriais, sem contudo expressar um dado advindo do nascimento, mas uma referência baseada na identidade construída nas práticas sociais. Além disso, os signos e traços culturais serão sempre simbólicos e mutáveis. a percepção de mundo que esses sujeitos carregam. Sabe-se que essa percepção é permeada por contradições e por conflitos, uma vez que são vivenciadas relações nas quais o “outro” pode estar próximo e ser familiar, mas não necessariamente ser conhecido, tendo em vista o contexto e os novos contactos estabelecidos com outras pessoas de diferentes etnias.
Assim, na fronteira seca delimitada nesta pesquisa, qual seja, a área de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, assiste-se a uma intensa circulação de pessoas, havendo a ocorrência de migração internacional e também de migração intra-regional (deslocamento oriundo de países latino-americanos), esta última facultada por uma particular permeabilidade da fronteira para a migração. No entanto, mesmo quando se trata de migrantes latinos a problemática identitária aparece mostrando que o movimento migratório não é uma passagem tênue na vida de sujeitos que experimentam esse processo.
Grosso modo, a construção da identidade, da etnicidade, não encontra padrões uniformes. Cada sujeito dará sentido à sua identidade conforme o sentimento de pertencimento que mantém. Na construção da etnicidade, como assevera Armstrong, “os mecanismos das fronteiras étnicas existem na cabeça dos sujeitos antes que como linhas num mapa ou como regras de um manual” (apud POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998, p. 83). Vale também concordar com Cabral e Lourenço (1993, p. 162), que num estudo em Macau, território de intensa circulação de grupos de diferentes origens, observaram que “Perante situações muito semelhantes, as opções identitárias de cada pessoa podem ser radicalmente diferentes”. Para esses autores, isto ocorre porque as pessoas optam por “[...] posicionamentos distintos por razões que só o seu passado pessoal e psicológico poderá determinar”.
As identificações étnico-culturais são partes de um processo dinâmico de invenção, tanto na forma como no conteúdo. Dentro do grupo, os membros ocultam e negociam as significações identitárias, de modo que se situem como melhor lhes convier nas relações. Desde Barth, sabe-se que as fronteiras entre grupos étnicos podem se tornar permeáveis ou desaparecer, levando à fusão de etnias previamente separadas. Esse movimento pode fazer emergir novas fronteiras ou ocasionar a mudança de lugar das velhas fronteiras, possibilitando a emergência de novas etnias ou a reformulações das antigas. 
Desse modo, a segunda geração de migrantes dará outro sentido à sua etnicidade, embora revelando certa ambigüidade para se expressar, conforme se observa nos relatos a seguir:
Sim, eu tento conciliar. Quando vou lá com chineses [referindo-se ao contato com o grupo étnico residente no Paraguai], eu ajo de um jeito. Quando venho para cá [referindo-se ao Brasil], ajo de outro. Mas eu me considero brasileira. Pelos costumes daqui, eu nasci aqui. Mas eu gosto muito dos costumes chineses (Ana Carolina Liu – 2ª geração).
Eu me sinto mais brasileira. Mas também depende da ocasião. [...] Sabe, eu às vezes não preciso nem me apresentar, já me perguntam se eu sou turca. Aí eu digo: turca não, sou libanesa. Descendente.[...] brasileira, mesmo. Mas eu me considero brasileira (Latiffe Nasser– 2ª geração).
No primeiro relato, observa-se que o sentimento de ser brasileira convive com o sentimento de pertencimento ao grupo étnico. “Ser brasileira” é um sentimento que acompanha Liu quando vivencia uma relação de contraste, de diferença com o “outro” – no caso, o chinês nato. É na convivência que ela sente-se estrangeira, brasileira; algum elemento cultural de sua brasilidade faz com que ela se diferencie do grupo de origem. A despeito de compartilhar supostas semelhanças na aparência  Ao mencionar a questão da aparência é imediata a relação com as características fenotípicas, conseqüentemente com a questão racial. Embora a problemática racial remeta a uma das mais polêmicas questões afirmativas do tempo presente e solicite análises e contribuições de base antropológica e ética, algo que extrapola os limites deste trabalho, no tocante a essa questão procurou-se concordar com Poutignat; Streiff-Fenart (1998, p.141). Assim, a identidade étnica não é um dado de nascimento, nem pode ser associada às características fenotípicas, todavia há grupos que construíram uma certa homogeneidade na aparência de seus membros, ou seja, possuem traços característicos que possibilitam se identificarem e serem “identificados pelos ‘outros’ na base de dicotomização nós/eles, estabelecidas a partir de traços culturais que se supõe derivados de uma origem comum e realçados nas interações raciais”., na consangüinidade e na etnicidade, há outras diferenças a serem conferidas e consideradas.
Considerando que a identidade é sempre construída numa relação contrastiva, o mais provável seria que em face às pessoas do grupo étnico ela se identificasse ou se colocasse em posição contrária, assumindo sua identidade com o território onde nasceu. Todavia, nessa situação é possível ver uma relação de mão-dupla, ou seja, a busca por uma etnicidade hifenizada (cf. LESSER, 2001) e a identidade cultural brasileira, que se constrói nessa imbricação de culturas.
Já no segundo relato, também se explicita o consentimento da entrevistada em admitir sua diferença; ela, que é descendente de libaneses, chegando em algumas ocasiões a resgatar sua ascendência, embora afirme sua nacionalidade brasileira.
O que há de semelhante em ambos os relatos, apesar de as informantes pertencerem a diferentes etnias? Liu e Nasser não se diferenciam na aparência dos grupos étnicos aos quais originalmente pertencem seus familiares, no entanto constroem suas identificações na relação com pessoas da sociedade de acolhimento da família, embora, em algumas situações, sintam-se diferentes.
Ainda refletindo sobre as manifestações identitárias apresentadas, concorda-se com Gusmão; Rodrigues e Miranda (1999). Segundo esses autores, essa é uma conduta típica de segunda geração. Trata-se de uma busca pela identidade, não por sua gênese ou sua raiz, mas pela experiência do que se é. Não se trata de ser identificado com o grupo étnico – no caso, chinês e libanês–, mas de compreender o que é ser brasileiro. Liu e Nasser sentem-se brasileiras porque nasceram no Brasil, por terem contraído a nacionalidade brasileira e por se identificarem com os costumes brasileiros optando pela terra onde nasceram, não pela de seus ascendentes.
No entanto, é preciso não ignorar que embora essas migrantes tenham transitado entre a cultura de origem dos familiares e a cultura da sociedade de acolhimento, fazendo com que a cultura de origem fosse reelaborada, modificada, transformada, bem como ambas tenham sido submetidas ao fenômeno da “integração”, esses processos não anulam necessariamente a etnicidade.
Eu me identifico como coreano e me apresento com tal, porque não dá pra disfarçar. Mesmo que eu viva aqui, eu sou coreano e tenho sangue de coreano (Kyo Lin– 2ª geração).
[...] eu sei que mesmo nascido no Brasil, eu sou japonês, né? [depois acrescenta] Eu me sinto brasileiro e japonês ao mesmo tempo (Alessandro Suzuki– 2ª geração).
Nos relatos acima, observa-se a forma consensual dos sujeitos migrantes invocando o sentimento de pertencimento étnico. Embora esses sujeitos tenham a nacionalidade brasileira, no entanto, para eles a identificação étnica intersecciona com a nacional, ou seja, é como se as identidades ocupassem um mesmo espaço. Em suma, capta-se que a manutenção das relações familiares e do grupo étnico, tende a perpetuar os vínculos identitários da origem na vida das novas gerações, mas não de forma congelada, visto que, os sujeitos realizam novas identificações com outros grupos.
Percalços na construção identitária em área de fronteira:
Mas como as fronteiras da etnicidade se movimentam na fronteira geográfica? Nos relatos coletados na fronteira, onde cotidianamente se entrecruzam diferentes etnias em razão do processo migratório, a etnicidade desenvolve-se de forma inevitável. Isto porque, na fronteira geográfica a etnicidade é extremamente facilitada, ocorrendo uma articulação dos grupos com a fronteira geográfica. Ou ainda, na fronteira geográfica as fronteiras culturais cruzam-se, mesclam-se, passando os sujeitos a (re) construírem suas identificações étnico-culturais com a sociedade de acolhimento. 
Quem vive aqui na fronteira acaba se identificando e se relacionando bem com os dois países. (Hirashi Mamoto – 1ª geração).
É ótimo o relacionamento. A fronteira é um lugar típico porque leva as culturas juntas. Aqui é melhor que muita cidade grande. (Cláudio Suzuki – 1ª geração).
Nós vivemos muito bem com os dois [países], sem ter problema, sem discriminação, nós consideramos brasileiros e paraguaios iguais. Nós estamos sempre mais com paraguaio, por causa do comércio, mas o Brasil é mais moderno que o Paraguai. [...] Trabalhar na fronteira é muito bom e morar também. (Nair Lin – 1ª geração).
[...] tem muita gente que você escuta, que fala que não se mistura com brasileiro, e tem muito brasileiro que não gosta de paraguaio. Tem muitos [brasileiros] que são amigos de paraguaios. No fundo acabam se misturando tudo (Lídia Echeverria Jallad – 1ª geração).
Depreende-se dos relatos, que na área de fronteira entre dois países, embora as relações sejam facilitadas entre os grupos étnicos pela proximidade, as dificuldades se multiplicam; o migrante/estrangeiro precisa se relacionar ao mesmo tempo com valores culturais e institucionais da origem e da sociedade de acolhimento, o que demanda esforços no processo de adaptação à realidade.
Por que o migrante/estrangeiro produz o estranhamento nos membros da sociedade de acolhimento? De início, é preciso considerar que há um sentimento ambivalente entre a sociedade e o migrante/estrangeiro, qual seja, o sentimento de provisioriedade. O migrante sente que sua condição é provisória, acreditando que logo retornará à terra de origem; também a sociedade de acolhimento compartilha esse desejo vendo-o como alguém que chega hoje e partirá amanhã. (cf. SAYAD, 1998).
Na sociedade de acolhimento, foi possível apreender as representações que ambos os lados da fronteira criam a respeito dos migrantes/estrangeiros ligando-os à clandestinidade, ao tráfico, à exploração da mão-de-obra local, carregando-os com atributos negativos que, por sua vez, transformam-se em estigma. A imagem socialmente deteriorada convive com o estigma étnico. Por serem diferentes, os migrantes tornam-se uma ameaça ao elemento nacional. Essa diferença decompõe-se em estereótipos estigmatizados, racistas e carregados de xenofobia. O outro/o imigrante é transformado em risco, sendo responsabilizado pelos problemas que sua presença poderia propiciar. 
Nas situações que cotidianamente vivenciam, os sujeitos relatam a forma como são tratados por aqueles que são considerados “autóctones da fronteira” - brasileiros e paraguaios: 
Mas o que foi mais difícil para nós foi nossos pais terem que se relacionar bem tanto com os paraguaios como com os brasileiros, e isso era muito difícil, porque eles tinham que ficar no meio do preconceito entre essas duas raças [...].O lugar onde senti mais preconceito foi do lado paraguaio, porque temos loja lá, porque o contador é paraguaio, a fiscalização que passa é paraguaia, a fiscalização do Brasil também passa por lá. Só que a fiscalização paraguaia não é tão intensa; esta coisa de impostos quase não tem, só que eles não passam na loja de todos os coreanos, eles [a fiscalização] passa na loja do presidente da Associação coreana e arrecada o dinheiro de todos os lojistas coreanos e vão embora. Meu pai sofre muito com isso. [...] Agora que estamos importando produtos brasileiros, eles também cobram por fora [os brasileiros] (Elizabeth Kim – 2ª geração).
A gente tinha alguma coisa a mais, os caras queriam tomar da gente, achavam que a gente não merecia ter. A gente não podia lutar contra, no sentido de pegar a coisa de volta, que eles tomavam da gente. A gente não tinha como porque a gente era estrangeiro, tinha que se conformar. [...] Cobranças de imposto já era um negócio direto, exorbitante [...]. Os caras lá viam a gente, já pediam, sabiam que a gente era estrangeiro, já aproveitavam. A gente não tinha poder aquisitivo bom, a gente não tinha muita coisa de valor. Sempre que a gente tinha alguma coisa, as pessoas vinham e coagiam, olha vocês vão ser mandados embora, não sei o que [...] era gente do próprio governo. Isto a gente sentia. A gente sentia mais do lado paraguaio do que do lado do Brasil, a gente sentia que o Brasil era mais seguro. [...] no Brasil a gente abriu tudo certinho, a gente sabia que tinha muito imposto. É um negócio difícil, é um negócio revoltante, a gente não consegue trabalhar. Você vai fazer uma coisa e já vem alguém. Você quer é xingar o cara, mas você pensa: sou estrangeiro, daqui a pouco vai querer me mandar embora. Então fica difícil, né (Paul Leung Shun – 2ª geração).
Por meio dos relatos, confirma-se como a imigração está inscrita numa correlação de forças na qual se contrapõem as policias do Paraguai e do Brasil e os migrantes estrangeiros, demonstrando a pretensa superioridade dos membros da sociedade de acolhimento.
Os paraguaios sabem que a gente traz muito dinheiro pra cá. E isso inflama muito eles. Eles pulam em cima da minha mãe porque a gente tem loja grande. Se bem que minha mãe em todo final de ano —chega Natal, estas coisas – minha mãe cede, só pra eles não ficarem em cima, umas 30 caixas de cerveja. Sem contar que ela paga mais por ficarem em cima. [...] Agora tá melhorando. [...] Minha mãe tem muito medo de paraguaio. Minha mãe, ela se sente de fora, que é meio natural para estrangeiro. Minha mãe entrou legalmente. Mas muitas outras pessoas são exploradas porque há entre estes indocumentados. Também há gente que faz exploração. Os coreanos pegam gente pra trabalhar que entra 6 horas da manhã e sai 6 horas da tarde. E não chegam nem a pagar um salário do Paraguai. O salário no Paraguai é de 350 reais, mais que no Brasil, só que eles não chegam a pagar nem 100 reais. Eles exploram muito mesmo. Mas minha mãe faz tudo certinho e eles vêm. [...] Embora minha mãe declara tudo, não fica nada. É difícil pra gente. Não é fácil. (Ana Carolina Liu – 2ª geração).
Compreende-se nos relatos apresentados que na fronteira de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, o crime desconhece os limites políticos e administrativos. Nos episódios relatados, a corrupção administrativa da fiscalização brasileira e paraguaia submete os migrantes à exploração e à violação de seus direitos como pessoa humana. 
Dessa forma, no senso comum dos fronteiriços autóctones, construiu-se a idéia de que os migrantes exploram a mão-de-obra local. De modo geral, o sentimento de repulsa em relação ao migrante, ao estrangeiro, não ocorre apenas nessa área de fronteira, sendo um componente que perpassa toda sociedade que acolhe migrantes. Conforme Sayad (1998), a sociedade de imigração – no caso a sociedade francesa por ele estudada – que recebe os migrantes, na correlação de forças tende a tirar o maior proveito,
[...] o que permite que ela inverta completamente a relação que une aos imigrantes, a ponto de colocá-los em posição de devedores onde deveriam ser credores-, ela tem uma tendência demasiada em contabilizar como realização sua o que é, contudo, obra dos próprios imigrantes [...] (p. 61).
Assim, foi possível inferir nos relatos coletados com a primeira e a segunda geração de migrantes, que embora a proximidade geográfica favoreça o estabelecimento de novos vínculos culturais com a sociedade do acolhimento, essa não é capaz de anular os obstáculos que se formam nas relações com a sociedade local e conseqüentemente na identificação com a fronteira geográfica. Uma das explicações apresentadas pelos sujeitos, que pelos limites deste trabalho não será analisada com maior profundidade, remete a Guerra do Paraguai. "O povo brasileiro e o povo paraguaio comercialmente convivem bem. Os paraguaios têm muitas mágoas dos brasileiros porque Ponta Porã era deles e foi tomada pelo Brasil” (Kyo Lin – 2ª geração). Embora essa Guerra tenha ocorrido há 130 anos, “[...] faz parte do presente. Não se trata apenas de recordações sobre o episódio beligerante, e ‘ideologia da guerra’, ao nível das evidências empíricas ou da aparência, é refuncionalizada, adequando-se a este novo momento” (VALENTE, 1994, p. 11).
Dessa forma, a Guerra do Paraguai, ao ser (re) contada, transmite a bravura e a resistência do povo paraguaio; na ressignificação dos valores dessa Guerra, reafirmam-se diferenças que tentam compensar a força do “gigante vizinho brasileiro”. Rememorar a Guerra serve para indexar um ícone/símbolo identitário do povo paraguaio. Cabe também observar que, os migrantes chegam nessa fronteira, em grande parte via Paraguai, logo residem do lado paraguaio e conseqüentemente convivem, intensivamente, nas relações comercias com paraguaios, portanto, vivenciam com os paraguaios a sua história.
Em suma, os percalços na construção da identidade com o local/regional, ou melhor, na identificação com a fronteira para os migrantes de segunda geração faz com que esses sujeitos tenham facilitada a (re) construção da etnicidade pela proximidade geográfica, mas sintam os limites dessa construção devido às características singulares das relações que se estabelecem entre as identidades dos grupos que podem ser considerados autóctones da fronteira – brasileiros e paraguaios.
O (re) conhecimento das identidades: desafios para o currículo de escolas em área de fronteira
O trabalho privilegiou as (re) construções identitárias que ocorrem na ambiência da fronteira para evidenciar as complexas trajetórias desses processos que precisam ser (re) conhecidas para os estudos em educação. Assim, nessa última parte do trabalho, todavia sem a pretensão de esgotar o assunto, ocupa-se das questões postas na introdução, quais sejam: qual o interesse da área de educação em estudos que investigam questões identitárias em área de fronteira? Será que escolas de fronteira devem contemplar em seus currículos conteúdos e atividades que reconheçam as especificidades de migrantes que optaram por residir nessas áreas?
Inicialmente, cabe considerar que o Brasil possui uma fronteira com dez países latino-americanos e Guianas numa extensão de 15.719 km. Nessa fronteira brasileira há noventa e nove municípios (PATARRA; ANTICO, 1998) que possivelmente vivenciam situações semelhantes às expostas neste trabalho, ou seja, os conflitos identitários que migrantes têm em relação ao grupo étnico e a sociedade de acolhimento, isto é, a cultura de dois países fronteiriços. Portanto, os estudos em educação precisam conhecer a problemática identitária para não se operacionalizar um currículo nas escolas de fronteira sem conexão com sujeitos migrantes oriundos de diferentes partes do planeta.
Em relação à segunda questão, observa-se que, ao se conhecer o processo de interação social dos migrantes, de suas famílias em contato com o grupo étnico e com a sociedade de acolhimento, é possível construir uma proposta pedagógica eficaz para as novas gerações que se encontram nas escolas. Logo, escolas que contemplam no seu interior sujeitos nas condições focalizadas por este trabalho, têm um significativo papel na história desses sujeitos no que se refere ao reconhecimento de suas histórias singulares, sem resvalar para o individualismo ou para o subjetivismo, promovendo a otimização dos valores de tolerância entre as diferentes etnias.
Este trabalho reconhece que tratar da identidade é um “terreno escorregadio”. Conforme Fischmann (2000, p. 95), “dificilmente poder-se-á dar um estudo sobre identidade como concluído, definitivo. É mais apropriado , sem dúvida, pensar que a cada estudo ocorra uma aproximação em relação ao núcleo da temática”. Além disso, as pessoas possuem histórias singulares, logo, estudos sobre a identidade devem comportar as particularidades de cada sujeito. Ainda, a mencionada autora considera que “O que se pode buscar, de mais produtivo é a elaboração de um roteiro possível para o estudo da identidade, a partir da contribuição de diferentes estudiosos” (2000, p. 95).
Por último este trabalho compreende que essa é uma das leituras possíveis da realidade fronteiriça e da problemática identitária, uma vez que o filme que capta as fronteiras ainda está em cartaz, suscitando por parte dos governantes do mundo inteiro pouco consenso no trato com questões restritas aos limites territoriais.
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