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As particularidades da ação proﬁssional na região de fronteira:
cenários e desaﬁos

N

as regiões fronteiriças a utilização de uma concepção jurídica de cidadania
pautada no critério jus sólis, que atrelado equivocadamente ao critério de
residência, tem limitado e restringindo o usufruto do direito a proteção social

aos indocumentados, apátridas e estrangeiros. Essa situação de exclusão se intensiﬁca pela
inexistência de uma política de integração regional, com respeito à diversidade cultural e
preservação das identidades nacionais, impondo aos/às Assistentes Sociais dilemas éticos
e políticos no exercício proﬁssional.
A intervenção proﬁssional dos/as Assistentes Sociais no cenário fronteiriço é polarizada
por duas situações distintas: a primeira o atendimento aos - cidadãos “nacionais” e a segunda
pelo atendimento aos “não nacionais” incluso os brasiguaios.
Nesses espaços a ação proﬁssional vem sendo marcada pelo enfrentamento cotidiano
das ações racionalizadoras no âmbito da saúde para restringir ou não viabilizar o ingresso
dos estrangeiros e brasileiros que moram na contiguidade da fronteira nos sistemas de
saúde local; caracterizada pelos fenômenos da mobilidade humana, em especial na atenção
das necessidades de saúde de brasileiros residentes no Paraguai e Argentina e estrangeiros
residentes no Brasil, que migram de um país a outro; permeada pelo limite impeditivo
permanente da falta de documentação civil que obstaculizam a regulamentação do direito
à saúde; pela identiﬁcação das estratégias ilegais utilizadas pelos brasiguaios para
inclusão no sistema público de saúde de Foz do Iguaçu; a sobreposição da nacionalidade,
da documentação civil e comprovação da residência no território nacional, em função da
garantia do direito humano a saúde; pelo não cumprimento por parte dos Estados nacionais
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das tratativas internacionais relacionadas aos direitos humanos à saúde.
Os dilemas ético-políticos presentes na intervenção proﬁssional do/a Assistente Social
são dilemas oriundos dos projetos societários em disputa no estágio capitalista atual, um
voltado ao mercado e outro à democracia.
Em meio a essas situações antagônicas há um reconhecimento por parte dos/as assistentes
sociais, que os brasileiros ao migrarem para outros países não abriram mão da cidadania
brasileira, contrariando o critério jus solis atrelado equivocadamente à residência no território
nacional para usufruto do direito a saúde. Nessa direção os proﬁssionais evidenciam que
ausência de iniciativas dos governos brasileiros e de outros países para resolução da falta
de documentação civil, torna-se um limite impeditivo de grande monta para usufruto do
direito à saúde na contigüidade da fronteira, pois a dupla situação vivida pelos brasileiros
com residência em outro país e a não regularização da nacionalidade, levam esses sujeitos
a uma condição de “não nacionais”, portanto não compartilhando dos mesmos direitos que
os brasileiros residentes no território Nacional.
Os/As Assistentes Sociais têm muito a contribuir a partir de suas experiências proﬁssionais
com a superação do formalismo que restringe a titularidade do direito à saúde condicionado
ao local de nascimento e residência.
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