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Periódicos relevantes para os Estudos Fronteiriços 
Brasileiros: a elaboração, a aplicação e os resultados 
do Questionário Unbral Fronteiras 

Adriana Dorfman, Bruna Bianchi Cagliari, Cátia Froehlich, Dulce 
Mazer, Luisa Amato Caye, Rafael Port da Rocha, Thaís Leobeth 
& Vithor Amaral Prestes*

resumo

O artigo relata a definição da metodologia para a construção da base de dados de artigos 
de periódicos sobre Estudos Fronteiriços pelo projeto Unbral Fronteiras. Optamos pela 
formulação e aplicação de um questionário que tratava dos periódicos em que se publica 
ou que se consulta, caracterizava o entrevistado e recolhia opiniões sobre a publicação 
no campo dos Estudos Fronteiriços. Em junho de 2018 aplicamos o questionário 
online aos 419 pesquisadores brasileiros listados no mailing do Unbral Fronteiras. 100 
respostas foram recebidas, totalizando 23,87% do universo de destinatários. A análise 
das respostas revelou uma comunidade ativa no que tange à leitura e publicação de 
artigos. 302 periódicos foram mencionados, com destaque para Revista Geopantanal, 
Confins (Paris), Boletim Gaúcho de Geografia, Tempo da Ciência, Geographia (UFF) 
e Territórios e Fronteiras (UFMT), com mais de 10 menções. A análise da lista de 
revistas evidenciou uma forte relação entre programas de pós-graduação e a edição 
de revistas científicas e entre estas e dossiês. Há também uma relação entre os 
dossiês e eventos científicos na área, configurando um sistema bastante integrado 
e nacionalizado de produção científica, construído a partir de proximidades pessoais, 
geográficas e disciplinares. A maioria dos pesquisadores consultados acredita que os 
periódicos têm pouca visibilidade, omitem determinadas regiões e, principalmente, 
encontram dificuldades em representar a interdisciplinaridade característica dos 
Estudos Fronteiriços. Relacionada a isso, a necessidade de uma revista dedicada 
aos Estudos Fronteiriços capaz de dar conta do caráter multidisciplinar da temática, 
aumentar a circulação das pesquisas, facilitar as trocas entre pesquisadores de 
diferentes instituições e linguagens e ultrapassar certos nacionalismos metodológicos 
é uma unanimidade. A inclusão em indexadores aparece como meta para melhorar a 
avaliação dos periódicos e o acesso aos artigos relevantes para nós.

palavras-chave: Estudos Fronteiriços. Periódicos. Unbral Fronteiras. Base de 
dados.
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INTRODUÇÃO

A construção da coleção de artigos e periódicos científicos 
configura a terceira fase do projeto Unbral Fronteiras – Portal 
de Acesso Aberto das Universidades Brasileiras sobre Limites e 
Fronteiras. A primeira fase do projeto consistiu numa exploração das 
publicações a partir dos currículos Lattes, conforme descrevemos 
no Anuário Unbral das Fronteiras Brasileiras 2014 (Semeler, Santos 
& Soares, 2015). A segunda etapa representou um refinamento nas 
estratégias de coleta, em que priorizamos dissertações e teses com 
temática fronteiriça defendidas nas instituições de ensino superior 
brasileiras entre 2000 e 2015, coleção essa dissecada nos Anuários 
2015 e 2016 (Anuário, 2016; Anuário, 2017) e disponibilizada no 
Portal Unbral Fronteiras (http://unbral.nuvem.ufrgs.br/portal/). As 
teses e dissertações foram consideradas

exemplares da formação de cada pesquisador. Além disso, elas 
representam bastante bem o modelo de institucionalização da 
ciência, especialmente no nível da pós-graduação, pois a formação 
dos pesquisadores é, através delas, identificada com programas, 
disciplinas, escolas, temas e com genealogias teóricas, explicitando 
ainda lugar e ano de conclusão. Assim, esses documentos são 
capazes de representar os atores, os conteúdos e as estruturas 
dos campos científicos contemporâneos (Rocha, Dorfman & França, 
2016).

Diferentemente das teses e dissertações, que representam 
a formação e titulação de um pesquisador, os artigos científicos 
constituem uma espécie de biobibliografia, pois continuam a ser 
publicados ao longo da carreira dos investigadores e representam 
suas trajetórias de pesquisa, sendo fundamentais em momentos 
de avaliação. 

Acima de seu papel nas carreiras individuais, esses textos 
se tornaram a fonte mais consultada na elaboração de pesquisas 
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científicas. Facilitar essa operação é o propósito do Portal Unbral 
Fronteiras. Posteriormente, a análise bibliométrica dos assuntos 
abordados em artigos de periódicos permitirá visualizar centralidades 
e emergências na discussão. Essas são as razões para dedicar 
a terceira etapa do projeto Unbral Fronteiras à organização e 
disponibilização de artigos científicos publicados por fronteirólogos 
atuantes no Brasil em revistas de acesso aberto.

A CONSTRUÇÃO DA COLEÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 
NO PORTAL UNBRAL FRONTEIRAS

A tarefa de construir uma coleção de artigos científicos no Portal 
Unbral Fronteiras encontrou seu primeiro desafio na identificação 
dos periódicos relevantes para a comunidade, como fontes de 
consulta e como veículos de publicação. 

Diferentes estratégias foram consideradas, sendo a primeira 
delas a consulta a indexadores que disponibilizam artigos em 
acesso aberto. Cabe esclarecer que

Os indexadores reúnem um conjunto de títulos de periódicos 
que passaram por um processo de seleção. Impulsionados pela 
internet, eles levam os dados sobre os artigos de periódicos 
indexados, ou ainda, seus resumos aos leitores. Os indexadores 
fornecem informações dos artigos originais ao leitor para facilitar 
a localização do material de interesse sem que seja necessário 
procurar minuciosamente todos os periódicos da área em questão. 
Essas informações incluem, usualmente: autor; título do artigo; 
título do periódico; ano, volume e/ou número do fascículo; número 
de páginas, etc. (Biblioteca, 2018).

Essa estratégia pareceu insuficiente diante das características 
marginais do campo. Partimos para uma consulta à classificação no 
Qualis-Periódicos da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior). O Qualis-Periódicos é um sistema que 
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inventaria, avalia e estratifica a produção intelectual dos programas 
de pós-graduação, publicando listas de revistas classificadas de 
A1 a C, segundo critérios específicos a cada área acadêmica 
(Capes, 2018a). Foram realizadas consultas exploratórias ao 
WebQualis, “aplicativo que permite a classificação e consulta ao 
Qualis das áreas, bem como a divulgação dos critérios utilizados 
para a classificação de periódicos” (Capes, 2018b). 

O resultado das consultas mostrou a inadequação da estratégia 
de identificar os periódicos partindo da análise documental de 
cada periódico, em função, principalmente da grande quantidade 
de publicações. Um rápido exame da lista de periódicos das cinco 
áreas mais representativas nos Estudos Fronteiriços identificadas 
por Dorfman, França & Rocha (2017) nos traz o seguinte quadro 
(tabela 1):

Tabela 1: Total de revistas no Qualis-Periódicos (quadriênio 2013-2016) em 
áreas relevantes para os Estudos Fronteiriços 

Área de conhecimento
Total de revistas no 
Qualis-Periódicos

Comunicação e Informação 1804

Geografia 1760

História 2385

Interdisciplinar 11050

Letras e Linguística 3140

Total 20139
Fonte: Elaboração de Adriana Dorfman e Vithor Prestes a partir de Dorfman, 
França & Rocha (2017) e dos arquivos de classificação por área do Qualis-
Periódicos (Capes, 2018c).

Do total de 20139, é necessário subtrair as repetições, pois 
um mesmo periódico pode constar em mais de uma classificação. 
Mesmo assim, não é recomendável analisar um acervo de milhares 
de periódicos com os recursos disponíveis para esta pesquisa, 
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havendo a possibilidade de obter esses resultados de outras formas. 
Se nos ativéssemos ao estrato superior, ainda assim teríamos que 
varrer mais de 2500 periódicos, grande parte deles de acesso 
restrito, fora do escopo do projeto Unbral Fronteiras. 

Por fim, esse esforço talvez valesse a pena se a revocação 
fosse significativa, isto é, se a fração de artigos relevantes – 
no nosso caso, por tematizarem fronteiras – frente ao total de 
artigos publicados nessas revistas fosse significativa. A análise 
dos primeiros títulos da lista não trouxe resultados relevantes e 
outras estratégias se impuseram. A metodologia escolhida é função 
das próprias características dos Estudos Fronteiriços brasileiros, 
pois somos

especialistas de diferentes campos teóricos, reunidos em torno de 
objetos locais e experimentados no cotidiano, procurando construir 
pontes entre as manifestações específicas e teorias mais abrangentes, 
não como senso comum, mas como tentativas de prescrição para 
políticas de reconhecimento da diversidade presente na fronteira. 
Respondendo à provocação do contexto, beneficiados pela difusão 
da universidade pública para as margens do território, nos inserimos 
nas tendências contemporâneas da ciência. Esse objeto de estudos 
único e multifacetado, cuja produção tematiza e emana da periferia 
do território estatal, não deve ser descrito como uma narrativa de 
desencontros (Dorfman & França, 2016a, p. 80).

Na verdade, a produção em Estudos Fronteiriços no Brasil 
revela-se fortemente ligada à comunidade acadêmica e discursiva. 
Optamos então pela estratégia de identificar os periódicos 
relevantes através de consulta aos pesquisadores, por meio de 
um questionário. Tal recurso já tinha se mostrado bem-sucedido em 
momento anterior do projeto, quando apresentou-se a necessidade 
de desambiguar o significado do termo “fronteira” (Dorfman, Mezzo 
& França, 2015). O resultado daquela consulta foi muito valioso e, 
como vantagem adicional, a comunidade dos Estudos Fronteiriços 
viu-se reconhecida e fortalecida.



Anuário Unbral das Fronteiras Brasileiras 2018

20

A busca dos periódicos relevantes a partir de questionário foi 
realizada da seguinte forma:

 � Elaboração do questionário, com a abordagem dos 
seguintes aspectos: periódicos em que o entrevistado 
publicou, periódicos usados em pesquisas, caracterização 
do entrevistado, sugestões;

 � Concomitantemente, trabalhamos na elaboração do 
universo de participantes, a partir da criação de uma lista 
de e-mails (mailing list), com base em currículos Lattes e 
nos contatos realizados em eventos ao longo dos cinco 
anos de existência do projeto Unbral Fronteiras;

 � Inclusão de solicitação aos respondentes de indicação de 
outros entrevistados;

 � Aplicação do questionário ao conjunto inicial de 
participantes, utilizando o ambiente Google Forms;

 � Ampliação da lista de entrevistados, a partir das indicações 
feitas pelos entrevistados do conjunto inicial;

 � Aplicação do questionário aos novos entrevistados;
 � Preparação dos resultados para a análise, envolvendo 

uniformização de nomes de periódicos, organização das 
respostas etc.

A ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

A elaboração do questionário, a partir de perguntas estruturadas, 
teve início em abril de 2018 e seguiu pelos dois meses seguintes, 
aprimorando-se o roteiro de questões e atualizando-se a lista 
de e-mails dos respondentes. O Google Forms foi a ferramenta 
escolhida para a construção do questionário, devido à facilidade 
de acesso e manuseio. Foi um trabalho conjunto da equipe de 
pesquisadores e bolsistas do projeto Unbral Fronteiras, que 
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acompanhou todo o processo de elaboração e aplicação e que 
permitiu também integrar os novos membros na discussão dos 
objetivos e metodologias empregados no nosso projeto. 

Foram realizados ajustes e testes, com o objetivo de elaborar 
um questionário compreensível para quem estivesse respondendo, 
e que ao mesmo tempo contemplasse questões fundamentais 
em termos dos dados a serem obtidos. Além disso, as perguntas, 
as opções de resposta e os itens obrigatórios e opcionais foram 
discutidos, tendo como horizonte o tratamento e a organização 
dos dados nos momentos posteriores, de extração, agrupamento 
e análise quantitativa e qualitativa. A identidade visual foi elaborada 
no Canvas, considerando a relação do questionário com o Unbral 
Fronteiras e dando destaque para o logo e as cores usadas no 
projeto (figura 1).

O título escolhido para o formulário foi “Periódicos e artigos 
publicados em acesso aberto: questionário sobre Estudos 
Fronteiriços no Brasil”. Através dele, tentamos deixar claro que 
não podemos extrapolar a nossa pesquisa além da comunidade 
brasileira (por razões diplomáticas), nem além da produção científica 
em acesso aberto (por razões legais). 

A ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO 

O questionário teve sua estrutura final formada por questões 
de resposta obrigatória e de resposta eletiva, distribuídas em oito 
seções.

A primeira seção solicitava o e-mail do respondente e, através 
do termo de consentimento informado, sua manifestação quanto à 
participação ou não no questionário. Explicitamos nosso propósito: 
buscar contribuições dos pesquisadores do campo para identificação 
das revistas por eles usadas. O termo definia também o grau 
de compromisso com os dados de parte dos respondentes e da 
equipe do Unbral Fronteiras: manuseio apenas pelos pesquisadores 
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envolvidos; uso somente para fins de pesquisa acadêmica, desde 
a alimentação do portal até análises publicadas nos anuários, 
revistas e em eventos científicos; e garantia de confidencialidade 
e privacidade. Informamos ainda o contato para sanar dúvidas e a 
possibilidade de recusa ou desistência do preenchimento, reiterando 
a construção de um processo de consulta com objetivos claros e 
consensuados.

As seções 2 e 3 versavam sobre os artigos publicados em 
revistas científicas desde 2000. As perguntas buscavam saber se 
o respondente havia publicado resultados de pesquisas, ensaios, 
entrevistas, revisões teóricas ou bibliográficas ou outros textos 
acadêmicos relacionados aos Estudos Fronteiriços em revistas 
científicas desde 2000 e em quais periódicos havia publicado, 
solicitando, se possível, mencionar pelo menos cinco revistas. 

Nas seções 4 e 5, as perguntas estavam relacionadas à 
pesquisa em revistas e periódicos científicos desde 2000, da 
mesma forma questionando se o respondente havia consultado 
esses meios em suas investigações sobre fronteiras e pedindo 
que fossem nomeadas pelo menos cinco revistas.

A sexta seção visava uma identificação detalhada do 
participante, contendo as seguintes perguntas (o asterisco sinaliza 
as respostas obrigatórias): 

 � Nome*;
 � Gênero;
 � Faixa etária;
 � Link para o currículo Lattes;
 � Última titulação*;
 � Área de formação acadêmica*;
 � Outras áreas em que atua;
 � Cidade/UF em que mora*;
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 � Instituição em que trabalha ou estuda*;

 � Cidade/UF da instituição*;

 � Nome do departamento em que trabalha ou estuda;

 � Área de concentração do departamento;

 � Cidade/UF do departamento;

 � Nome do programa de pós-graduação em que trabalha 
ou estuda;

 � Cidade/UF do programa de pós-graduação em que 
trabalha ou estuda;

 � Área de concentração do programa de pós-graduação 
em que trabalha ou estuda;

 � Linha de pesquisa em que o respondente se enquadra.

Normalmente a identificação do participante inicia o questionário, 
mas optamos por privilegiar a informação sobre as revistas e seu 
uso, deixando a demografia dos respondentes (representativos da 
comunidade) como segunda prioridade. 

Findas as perguntas objetivas, introduz-se a sétima seção, 
dedicada às opiniões, sugestões e comentários: perguntamos 
se o respondente considerava que as revistas e periódicos 
disponíveis atendiam às necessidades de publicação e circulação do 
conhecimento no campo dos Estudos Fronteiriços; se considerava 
importante a existência de uma revista específica para a área; e se 
gostaria de sugerir pessoas que teriam interesse em responder ao 
questionário. Por fim, na oitava seção, agradecemos ao respondente 
pela sua colaboração com esta pesquisa.

A versão completa do questionário encontra-se no apêndice 1.
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A DEFINIÇÃO DOS ENTREVISTADOS:  
MAILING LIST UNBRAL 

O mailing list do projeto Unbral Fronteiras consiste em uma lista 
de contatos que congrega a comunidade de Estudos Fronteiriços em 
uma ferramenta que possibilita estabelecer diálogo e comunicação. 
A listagem vem sendo construída desde a primeira etapa do projeto 
Unbral Fronteiras, em 2014, partindo da comunidade a qual o grupo 
de trabalho já tinha conhecimento e de endereços obtidos através 
da pesquisa da palavra-chave “fronteira” em currículos Lattes.  
Ampliada ao longo das atividades promovidas pelo Unbral, a lista de 
e-mails inclui pessoas e instituições que têm demonstrado interesse 
e atuação na área dos Estudos Fronteiriços ou convergências com 
as temáticas das fronteiras (Dorfman & Müller, 2016; Dorfman, 
2017). Assim constituída, não se pode descartar a influência de 
proximidades pessoais, geográficas e disciplinares, mas não 
se conhece estratégias mais “impessoais” para compilar esta 
lista. Os contatos são classificados em um dos seguintes grupos: 
pesquisadores brasileiros; pesquisadores estrangeiros; cursos de 
graduação e pós-graduação; ou grupos e associações.

O grupo “pesquisadores brasileiros” é composto por 
investigadores e investigadoras de universidades de todo o Brasil 
dedicados ao estudo dos limites e das fronteiras em múltiplas 
escalas e dimensões, entrelaçados em um campo de pesquisa 
interdisciplinar. Apesar do título, o mailing caracteriza-se como uma 
lista diversa, composta por pesquisadores, professores e estudantes 
de diferentes níveis, ativistas de movimentos sociais, funcionários 
de instituições como ministérios, polícias, prefeituras, fundações 
de diferentes áreas do conhecimento e de atuações diversas, 
todos compartilhando o interesse e a atuação em fronteiras. A 
lista inclui pesquisadores estrangeiros trabalhando no Brasil e 
pessoas que, por viverem na fronteira, poderiam constar também 
da lista de “pesquisadores estrangeiros”. Trata-se, portanto, de uma 
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listagem de fronteirólogos e fronteirófilos que entendem português 
e lidam com as fronteiras do Brasil. Cada nome está associado a 
um ou mais endereços de e-mail e à instituição em que atua. Aos 
“pesquisadores” “brasileiros” encaminhamos o questionário. 

O ENVIO DO QUESTIONÁRIO

Na primeira onda de envio, o questionário foi endereçado, 
de forma nominal, para 376 destinatários. Apesar de trabalhosa, 
essa operação visava valorizar a opinião de cada possível 
respondente. O controle de encaminhamento e recebimento de 
respostas foi cuidadosamente acompanhado. Na medida em que 
recebíamos as respostas, alguns pequenos problemas de acesso 
ao questionário, como bloqueio a partir de uso de um mesmo e-mail, 
eram comunicados e imediatamente corrigidos.

Visando ampliar e abarcar o maior número de pesquisadores 
da área, uma das perguntas do questionário abria espaço para a 
indicação, por parte dos respondentes, de contatos que poderiam 
ter interesse em compartilhar informações. Recebemos 49 
contribuições, indicando 71 contatos; destes, mais da metade já 
constava na nossa lista de e-mails. Além deles, novos contatos 
foram adicionados ao grupo “pesquisadores brasileiros”, recebendo 
o questionário. Na sequência, realizou-se a revisão de alguns 
e-mails que apresentaram problemas. A segunda onda de envio 
foi feita em 20 de junho, atingindo 419 contatos.

No dia 30 de junho de 2018, encerrou-se o recebimento de 
respostas, obtendo feedback de 100 pesquisadores. Isso soma 
23,87% do universo de destinatários, um retorno estatisticamente 
considerado muito elevado. 

Passemos à apresentação dos resultados obtidos através 
deste instrumento de pesquisa.
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O PERFIL DOS RESPONDENTES

Conforme já mencionado, a sexta seção do questionário 
dedicou-se a uma identificação detalhada dos respondentes, 
permitindo desenhar um panorama de quem estava participando 
desse processo. Selecionamos alguns desses dados e organizamos 
tabelas e gráficos, como apontamentos sobre o perfil da comunidade.

A identidade de gênero foi uma das questões solicitadas aos 
respondentes do questionário, de forma opcional. O respondente 
poderia escolher entre gênero masculino, gênero feminino e 
outro (neste caso, com devido espaço para sua autodescrição). 
Uma pessoa optou por não se identificar. O grupo em questão é 
predominantemente masculino (63,3%), como apresenta a figura 2, 
com a presença de mulheres pesquisadoras na área dos Estudos 
Fronteiriços atingindo 36,7%.

Figura 2: Gênero dos respondentes do questionário Unbral Fronteiras sobre 
revistas – 2018

Fonte: Questionário sobre Estudos Fronteiriços no Brasil: periódicos e artigos 
publicados em acesso aberto – 2018.

Feminino
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Em relação à faixa etária, dado representado pela figura 3, 
há distribuição relativamente equilibrada entre 30 e 60 anos de 
idade, com uma certa prevalência de respondentes nas faixas de 
30 a 34 e 35 a 39 anos.

Figura 3: Faixas etárias dos respondentes do questionário Unbral Fronteiras 
sobre revistas – 2018

Fonte: Questionário sobre Estudos Fronteiriços no Brasil: periódicos e artigos 
publicados em acesso aberto – 2018.

Quanto à titulação, a partir da figura 4, encontramos uma 
comunidade majoritariamente constituída por doutores, pós-doutores 
e mestres. Os doutores somam 43,4% do público em questão, 
seguidos de 25,3% de pós-doutores e 16,2% de mestres, o que 
contabiliza aproximadamente 85% do total de respondentes.
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Figura 4: Última titulação dos respondentes do questionário Unbral 
Fronteiras sobre revistas – 2018

Fonte: Questionário sobre Estudos Fronteiriços no Brasil: periódicos e artigos 
publicados em acesso aberto – 2018.

A área de formação dos respondentes está representada na 
tabela 2, em que buscou-se respeitar as autodefinições, agrupando-
as quando possível com as áreas de atuação dos pesquisadores. Na 
figura 5 apresenta-se apenas as áreas de formação mais citadas pela 
comunidade. Disciplinas como Geografia (29 respostas), Ciências 
Sociais (20), Comunicação (7) e História (7) estão amplamente 
representadas, porém, temos ocorrências expressivas em Direito, 
Economia, Administração, Relações Internacionais, Ciências Sociais 
Aplicadas e Letras (figura 5). 

A partir das respostas, reencontramos a marcante diversidade 
dos Estudos Fronteiriços, expressa pela presença, ainda que em 
menor frequência, de áreas como Cooperativismo, Educação Física, 
Engenharia Cartográfica, Enfermagem, Estudos Estratégicos, 
Geociências, dentre outras. 
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Tabela 2: Área de formação dos respondentes do questionário Unbral 
Fronteiras sobre revistas – 2018

Área de formação Nº de 
respostas

Geografia 29
Ciências Sociais: Sociologia, Antropologia e Ciência Política 20

Comunicação: Jornalismo, Relações Públicas, 
Publicidade & Propaganda. 7

História 7
Relações Internacionais 5
Administração 4
Economia 4
Ciências Sociais Aplicadas – Serviço Social 3
Direito 3
Letras 3
Arquitetura, Economia e Geografia 1
Cooperativismo 1
Direito, Direito Internacional, Sociologia 1

Direito, História, Sociologia, Geografia, 
Agricultura Familiar e Sustentabilidade 1

Educação Física 1
Enfermagem 1
Engenharia Cartográfica 1
Estudos Estratégicos 1
Estudos Fronteiriços 1
Filosofia e História 1
Geociências 1
História e Educação 1
História, Sociologia; Sociedade e Cultura na Amazônia 1
Teoria Literária/Estudos Culturais 1
Total 99

Fonte: Elaboração de Bruna Cagliari a partir do Questionário sobre Estudos 
Fronteiriços no Brasil: periódicos e artigos publicados em acesso aberto – 
2018.
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Além da opção de designar uma área de formação, o 
questionário oferecia um campo para que os respondentes 
a informassem, caso as perguntas não contemplassem a sua 
atuação. Recebemos respostas como fotógrafo, coordenador 
de observatório, trabalhador autônomo em empresa privada de 
assessoria e consultoria, pesquisador independente etc. Constata-
se que a pluralidade presente nas pesquisas sobre fronteiras vai 
além da interdisciplinaridade, ultrapassando os muros da academia.

Figura 5: Área de formação dos respondentes do questionário Unbral 
Fronteiras sobre revistas – 2018

Geografia

Ciências Sociais

Comunicação

História

Relações Internacionais

Administração

Economia

Ciências Sociais Aplicadas

Direito

Letras Outros

Fonte: Elaboração de Bruna Cagliari a partir do Questionário sobre Estudos 
Fronteiriços no Brasil: periódicos e artigos publicados em acesso aberto – 
2018.

A distribuição geográfica dos respondentes (cidade e unidade 
da federação ou, em alguns casos, país da instituição em que 
trabalham) reitera a diversidade do grupo. Porto Alegre é a cidade 
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mais citada, com 21 menções. Outras cidades do Rio Grande do Sul 
estão amplamente representadas, como São Borja (8 respostas) e 
Sant’Ana do Livramento (4). O RS tem 44 menções e um grande 
número de cidades citadas uma só vez, enquanto em outras 
unidades da federação encontramos menos cidades representadas, 
porém mais vezes citadas. Essa expressiva presença do RS no 
questionário pode ser atribuída à rede e à comunidade de Estudos 
Fronteiriços com a qual o Unbral Fronteiras tem contato. No entanto, 
conforme já mencionado, para amenizar os efeitos da proximidade, 
solicitamos em uma das perguntas que o respondente indicasse 
pessoas para receber o survey, buscando ampliar o alcance do 
questionário para outros interessados.

Estados como Paraná e Mato Grosso do Sul estão entre os 
mais frequentemente citados como lugares de trabalho (16 e 14 
vezes, respectivamente), com destaque para as cidades de Toledo 
(7), Dourados (6), Corumbá (5), Foz do Iguaçu (4), Campo Grande 
(3) e Curitiba (2). Alguns mencionaram mais de uma cidade em 
sua resposta e outros apenas indicaram a unidade da federação. 
Todas as regiões do Brasil, 13 UF e outros países, como Argentina, 
Uruguai e Bélgica, foram mencionados. Cabe esclarecer que as 
respostas enviadas por pesquisadores residentes fora do Brasil 
não foram descartadas pois, de certa forma, contribuem para o 
conhecimento da comunidade (tabela 3).

Tabela 3: Cidade (instituição) / unidade da federação em que trabalham os 
respondentes do questionário Unbral sobre revistas – 2018

Cidade (instituições)
UF 

da instituição
Nr. de 

Respostas
Porto Alegre (UFRGS, ESCOOP) RS 21
São Borja (UNIPAMPA) RS 8
Toledo (SEED, UNIOESTE) PR 7
Dourados (UFGD) MS 6

(Cont.)
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Cidade (instituições)
UF 

da instituição
Nr. de 

Respostas
Corumbá (UFMS) MS 5
Foz do Iguaçu (UNILA, UNIOESTE) PR 4
Sant’Ana do Livramento (UNIPAMPA) RS 4
Belém (UFPA, UEPA, FIBRA) PA 3
Brasília (IPEA) DF 3
Campo Grande (UFMS) MS 3
Rio de Janeiro (UFRJ, UFF, FIOCRUZ) RJ 3
Boa Vista (UFRR, Faculdade Cathedral, 
Defensoria Pública Estadual)

RR 2

Curitiba (UFPR, UTFPR, Uninter) PR 2
Pelotas (UFPEL) RS 2
Santa Maria (UFSM) RS 2
São Paulo (USP) SP 2
Angra dos Reis (UFF) RJ 1
Bagé (UNIPAMPA) RS 1
Benjamin Constant (UFAM) AM 1
Cidade Autônoma de Buenos Aires (UBA) Argentina 1
Chapecó (UCRC) SC 1
Esteio (PM Esteio) RS 1
Florianópolis (UFSC) SC 1
Fortaleza (UFC) CE 1
Frederico Westphalen (UFSM) RS 1
Ijuí (UNIJUI) RS 1
Liège (Université de Liège) Bélgica 1
Londrina (UEL) PR 1
Niterói (UFF) RJ 1
Ponta Grossa (UEPG) PR 1
Posadas, Misiones (CONICET, UNaM) Argentina 1
Rio Branco (PF) AC 1
Rivera (Museo del Património, CERP Norte) Uruguai 1

Tabela 3: Cont.

(Cont.)
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Em suma, o respondente médio, ainda que seja uma abstração, 
tende a ser um homem entre 30 e 60 anos, gaúcho, doutor ou 
pós-doutor em Geografia ou em Ciências Sociais.

AS PUBLICAÇÕES E CONSULTAS FEITAS PELOS 
RESPONDENTES 

Os pesquisadores responderam sobre a publicação e a 
consulta em revistas e periódicos científicos nas seções 2 e 4 do 
questionário. A partir dos dados obtidos constata-se que 75% dos 
respondentes publicaram em revistas e periódicos científicos desde 
2000 e aproximadamente 87% consultou essas fontes (figuras 6 e 7). 

Cidade (instituições)
UF 

da instituição
Nr. de 

Respostas
São Carlos (UFSCAR) SP 1
São Gabriel (APOENA) RS 1
São Gonçalo (UERJ – FP) RJ 1
São Leopoldo (UNISINOS) RS 1
Sinop (SEDUC-MT) MT 1
Tabatinga (UEM) AM 1
 RS 1
 PR 1
Total 102

Fonte: Elaboração de Bruna Cagliari a partir do Questionário sobre Estudos 
Fronteiriços no Brasil: periódicos e artigos publicados em acesso aberto – 2018.

Tabela 3: Cont.
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Figura 6: Você publicou resultados de pesquisas, ensaios, entrevistas, revisões 
teóricas e bibliográficas ou outros textos acadêmicos relacionados aos Estudos 
Fronteiriços em revistas científicas desde 2000?

Fonte: Questionário sobre Estudos Fronteiriços no Brasil: periódicos e artigos 
publicados em acesso aberto – 2018.

Figura 7: Você consultou revistas e periódicos científicos em suas pesquisas 
sobre o tema das fronteiras desde 2000?

Fonte: Questionário sobre Estudos Fronteiriços no Brasil: periódicos e artigos 
publicados em acesso aberto – 2018.
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Com base na ampla maioria de respostas positivas pode-se 
afirmar que estamos diante de uma comunidade ativa no que tange 
à leitura e publicação de artigos.

A IDENTIFICAÇÃO DOS PERIÓDICOS IMPORTANTES PARA 
A COMUNIDADE DOS ESTUDOS FRONTEIRIÇOS NO BRASIL

O questionário envolveu perguntas em que o respondente 
indicava textualmente o nome de um periódico. Isso exigiu um 
grande esforço de uniformização de nomes, identificação de 
repetições e extração de títulos de periódicos em referências 
bibliográficas.

O processo de tratamento dos dados percorreu as seguintes 
etapas:

 � Extração de títulos de periódicos em respostas que 
foram preenchidas no formato referência bibliográfica 
e eliminação de ocorrências repetidas dentro de uma 
mesma resposta; 

 � Normatização dos títulos de periódicos, para identificar 
variações de menções que se referem a um mesmo 
periódico;

 � Identificação do ISSN de cada periódico;
 � Contagem e ordenamento de frequência das menções a 

periódicos publicados e a periódicos consultados pelos 
respondentes;

 � Elaboração de gráficos e tabelas para facilitar a análise 
dos dados obtidos.

99 pessoas responderam a essa seção do questionário. Nas 
respostas, foram mencionados 655 periódicos no total. No entanto, 
alguns respondentes, ao invés de indicar os periódicos em que 
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costumam publicar, apresentaram referências bibliográficas de  
seus artigos em periódicos. Isso envolveu um trabalho adicional 
de identificar os periódicos a partir dessas listas de referências 
bibliográficas. 

Após o tratamento das respostas, e eliminadas as repetições, 
foram obtidas 624 menções a 302 periódicos, sendo 145 menções 
a periódicos apenas como fontes de consulta, 148 menções a 
periódicos apenas como veículos de publicação e 331 menções 
a periódicos em ambas as situações (figura 8).

Figura 8: Número de menções a periódicos no questionário Unbral Fronteiras 
- 2018.

Fonte: Elaboração de Adriana Dorfman a partir dos dados do Questionário 
sobre Estudos Fronteiriços no Brasil: periódicos e artigos publicados em acesso 
aberto – 2018.

Com relação à uniformização dos nomes, um mesmo periódico 
foi mencionado através de nomes alternativos, siglas, abreviações, 
nomes antigos etc. As variantes dos nomes foram substituídas por 
nomes controlados, unificando a identificação de cada periódico.

Essa operação se baseou nas listas do Qualis-Periódicos. 
Entretanto, houve casos em que nomes de periódicos mencionados 
levavam a mais de uma revista no Qualis-Periódicos. Em outras 

145 331 148
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situações, os nomes mencionados não permitiam uma identificação 
inequívoca. Para desambiguar tais casos, foi necessário buscar 
informações adicionais da revista nos currículos Lattes dos 
respondentes ou visitar os portais dos periódicos. Ainda, alguns 
editores foram consultados. Agradecemos a Adilar Cigolini e a 
Ricardo Mendes Antas Jr. pela colaboração.

Além da uniformização dos nomes dos periódicos, identificamos 
o número ISSN de cada periódico. O ISSN ou International Standard 
Serial Number, traduzido como “Número Internacional Normalizado 
para Publicações Seriadas, funciona como único e exclusivo 
identificador numérico de cada revista” (Instituto, 2018). A tabela 
com a lista completa de periódicos citados, o respectivo ISSN e a 
frequência de menção encontra-se no apêndice 2.

De posse dos dados normalizados, analisamos a frequência 
geral, definindo cinco periódicos para levantamento experimental 
dos artigos ligados à temática fronteiriça, permitindo normatizar 
procedimentos de coleta e eventuais problemas com o perfil de 
aplicação, processo que será abordado futuramente.

AS REVISTAS MENCIONADAS E SUA RELAÇÃO COM O 
CAMPO DE ESTUDOS

Observamos que existe um número muito grande de revistas 
que servem aos fins de publicação e consulta da comunidade de 
fronteirólogos brasileiros. Como dito acima, listamos 302 periódicos 
num total de 624 menções.

Há uma concentração significativa (figura 9), pois somente seis 
revistas foram citadas mais de dez vezes, totalizando 84 menções. 
23 periódicos foram mencionados mais de seis vezes, totalizando 
196 ou 31,36% das menções.
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Figura 9: Quantidade de menções por periódicos no questionário Unbral 
Fronteiras sobre revistas – 2018.

Fonte: Elaboração de Vithor Prestes e Adriana Dorfman a partir de dados do 
Questionário sobre Estudos Fronteiriços no Brasil: periódicos e artigos publicados 
em acesso aberto – 2018.

A seguir, a figura 10, apresenta os 23 periódicos que 
foram mencionados seis vezes ou mais pelos respondentes do 
questionário e a tabela 4 complementa as informações obtidas 
junto à comunidade com dados retirados do Qualis-Periódicos e 
dos sites das revistas.
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Figura 10: Os 23 periódicos mais mencionados no questionário Unbral 
Fronteiras sobre revistas – 2018 

Fonte: Elaboração de Vithor Prestes e Adriana Dorfman a partir de dados do 
Questionário sobre Estudos Fronteiriços no Brasil: periódicos e artigos publicados 
em acesso aberto – 2018.
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Observa-se que a publicação periódica mais importante 
no campo é a Revista Geopantanal, editada pelo Mestrado de 
Estudos Fronteiriços da UFMS, Campus Pantanal, em Corumbá. 
A centralidade desse programa de pós-graduação já tinha sido 
apontada em estudos anteriores (Dorfman & França, 2016a; Rocha, 
Dorfman & França, 2016; Dorfman, França & Rocha, 2017). Da 
mesma maneira, aparecem com destaque as revistas Tempo da 
Ciência, Territórios e Fronteiras e Ideação, entre outras originárias 
de programas de pós-graduação com linhas de pesquisa dedicadas 
aos estudos de fronteira. Conclui-se haver forte relação entre 
programas de pós-graduação e edição de revistas científicas que 
tematizam os Estudos Fronteiriços, no que o campo acompanha 
as características mais gerais da publicação científica no Brasil.

As revistas de associações de pesquisa e pós-graduação, como 
a Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (publicada 
pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Planejamento Urbano e Regional, ANPUR) e a Revista da ANPEGE 
(Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia) 
também se enquadram nessa tendência. O Boletim Gaúcho de 
Geografia (publicação da Associação dos Geógrafos Brasileiros – 
seção Porto Alegre, e editada entre 2006 e 2017 pela coordenadora 
do Unbral Fronteiras) se insere no grupo de revistas editadas por 
associações. 

Apesar da predominância da área de Geografia entre as 23 
revistas mais recorrentes, o conjunto representa bastante bem a 
diversidade disciplinar, pois encontramos também periódicos da 
História, Ciências Sociais, Comunicação e Informação, Planejamento 
Urbano e, evidentemente, revistas interdisciplinares.

Vê-se que o campo é bastante autônomo em relação à 
discussão internacional, pois a maioria das revistas frequentemente 
mencionadas é publicada no Brasil. Encontramos também 
publicações em espanhol, provenientes da Espanha, da Colômbia e 
do México, países centrais nas Ciências Humanas latino-americanas 
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e com reconhecida tradição de Estudos Fronteiriços. A revista 
Confins se destaca nesse quadro, uma vez que é franco-brasileira.

Como tendência, os periódicos com estratos Qualis mais 
elevados aparecem como fontes de pesquisa, enquanto os de 
estratos mais baixos figuram como lugares em que se publica.

No primeiro caso, incluem-se as revistas Confins, Geographia, 
Scripta Nova, GeoUSP, Revista Brasileira de Estudos Urbanos e 
Regionais e Revista da ANPEGE. Essas revistas são importantes 
para todos os pesquisadores dedicados aos estudos territoriais, 
apesar de claramente disciplinares.

No segundo caso, temos revistas em que a “provocação do 
contexto” e as “pesquisas localmente relevantes” desempenham 
seu papel na difusão dos Estudos Fronteiriços (Dorfman & França, 
2016b; Hicks et al., 2015). 

Para esses periódicos, verificou-se importante relação entre a 
menção a revistas e a publicação de dossiês ou números especiais 
dedicados aos Estudos Fronteiriços. Vejamos, abaixo, a relação 
entre periódicos e seus números especiais.

No volume 15, número 2 de 2013 da Revista Ideação foi 
publicado o número temático Interdisciplinaridade e fronteiras, 
com textos que “com objetos e abordagens teóricas metodológicas 
diferentes entre si, trazem reflexões em que os processos 
classificatórios ora demarcam, ora estreitam ou dilatam fronteiras” 
(Machado e Silva, 2013, p. 7). Esta revista é editada por professores 
do Centro de Educação e Letras da UNIOESTE – Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Foz do Iguaçu. Trata-
se de um periódico interdisciplinar que se concentra nas áreas de 
Educação, Letras e Humanidades.

A revista Geonorte se apresenta como revista do Departamento 
de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia 
da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). O número 12 do 
volume 4, de 2013, é uma edição especial que reúne os trabalhos 
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do 3º Simpósio Nacional de Geografia Política (Revista Geonorte, 
2013). 

Os Cuadernos de Geografía – Revista Colombiana de Geografía 
lançou o dossiê Fronteras Latinoamericanas no volume 23, número 2 
de 2014, por ocasião do Primeiro Congresso Mundial da Associação 
de Estudos Fronteiriços, em Joensuu (Finlândia) e São Petersburgo 
(Rússia), em junho de 2014 (Martinez & Dorfman, 2014).

Ambivalências, a revista do Grupo de Pesquisa “Processos 
Identitários e Poder” (GEPPIP) da Universidade Federal do Sergipe, 
publicou no volume 3, número 5, de janeiro-junho de 2015, o 
dossiê Fronteiras: territórios, políticas, diferenças e desigualdades. 
Segundo relatam José Lindomar Albuquerque e José Miguel 
Nieto Olivar, a ideia do dossiê surgiu no marco da 38ª Reunião da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências 
Sociais (ANPOCS) em 2014, teve sequência na 17ª Reunião da 
Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) e se consolidou na 39ª 
Reunião da ANPOCS (Albuquerque & Olivar, 2015).

O periódico Tempo da Ciência, publicação do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná (UNIOESTE – Campus de Toledo) publicou o 
Dossier Fronteiras em seu volume 23, número 46 de 2016 (Cardin 
& Ennes, 2016).

Temos ainda a edição especial dedicada ao III Geofronteras 
publicada no volume 11, número 15 de 2016 da revista Perspectiva 
Geográfica, vinculada ao Colegiado de Geografia e ao Programa de 
Pós-Graduação em Geografia (nível de Mestrado) da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE – Campus de Marechal 
Cândido Rondon) (Cunha, Rovato & Martínez, 2016).

Mais um nexo pode ser estabelecido, aquele entre artigos 
preparados para os eventos da área e os dossiês em revistas.

Por fim, temos as revistas explicitamente dedicadas aos 
Estudos Fronteiriços: Territórios e Fronteiras, Anuário Unbral das 
Fronteiras Brasileiras, Estudios Fronterizos, Fronteiras e Debates 
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e Frontera Norte. O foco na área justifica o interesse como fonte de 
pesquisa. Possivelmente o fato da maioria delas não constar das 
classificações no Qualis-Periódicos desencoraje a publicação nas 
mesmas, uma manifestação dos “efeitos sistêmicos da avaliação 
e dos indicadores”, apontados por Hicks et al. no Manifesto de 
Leiden (2015). Segundo esses autores, as métricas têm efeitos 
retroalimentadores de modo que as classificações relativamente 
baixas ou mesmo inexistentes das revistas de Estudos Fronteiriços 
podem desencorajar os autores a escolhê-las justamente como 
veículo para sua produção. 

Por que as revistas dedicadas aos Estudos Fronteiriços têm, de 
modo geral, posições de pouco destaque dentro do conjunto descrito 
pelos critérios do Qualis-Periódicos? Como melhorar a avaliação 
dos periódicos relevantes para nós? O comportamento individual 
dos pesquisadores pode mudar tal quadro ou é necessária uma 
estratégia concertada por parte da comunidade? No que consistiria 
tal estratégia? Talvez os respondentes do questionário possam nos 
ajudar a encaminhar algumas dessas questões.

AS OPINIÕES E SUGESTÕES DA COMUNIDADE SOBRE 
SEUS PERIÓDICOS

No questionário, duas perguntas abertas visavam aferir se 
a comunidade está satisfeita com os periódicos disponíveis e se 
considera que seria importante ter uma revista especializada na 
área.

A primeira questão voltada a conhecer a posição da comunidade 
perguntava sobre o atendimento das necessidades de publicação 
e circulação do conhecimento no campo dos Estudos Fronteiriços 
pelas revistas e periódicos disponíveis. Literalmente, a questão era 
“Você considera que as revistas e periódicos disponíveis atendem 
às necessidades de publicação e circulação do conhecimento no 
campo dos Estudos Fronteiriços?”.

A figura 11 apresenta a distribuição da opinião dos respondentes.
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Figura 11: Você considera que as revistas e periódicos disponíveis atendem 
às necessidades de publicação e circulação do conhecimento no campo dos 
Estudos Fronteiriços?

Fonte: Elaboração de Vithor Prestes, Luísa Caye e Adriana Dorfman a partir 
de dados do Questionário sobre Estudos Fronteiriços no Brasil: periódicos e 
artigos publicados em acesso aberto – 2018.
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Na síntese que segue, optamos por identificar os respondentes 
com números, mantendo a coerência com o termo de consentimento 
informado que precedia o questionário. No entanto, deve-se 
considerar que os colegas que contribuíram para a pesquisa 
possuem ampla experiência no tema aqui tratado e poderiam ser 
citados como especialistas.

31% das pessoas responderam estarem contentes, dando 
ênfase aos dossiês temáticos voltados ao estudo da fronteira. 
As palavras operativas utilizadas para categorizar as respostas 
positivas foram: Dossiês, Pesquisas, Acadêmicas. É o que informa o 
respondente #8, reconhecendo o empenho de vários pesquisadores 
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em alavancar as discussões: “Sim [estou satisfeito], mas em função 
dos dossiês. Nos últimos anos vários dossiês foram e estão sendo 
organizados com essa temática, devido especialmente à dedicação 
e ao trabalho dos pesquisadores envolvidos com a temática”. 

Além disso, 6,2% (ou 5 pessoas) dentre os satisfeitos, que 
consideram ter suas necessidades de publicação atendidas, 
trouxeram essas revistas como facilitadores da disseminação do 
conteúdo interdisciplinar. Essa posição pode ser exemplificada 
com a seguinte afirmativa, do colaborador #75: “Sim [estou 
satisfeito], porque os estudos são realizados por diferentes áreas 
de conhecimento e através de indexadores pode-se localizar as 
revistas e artigos”. Aqui temos uma direção de atuação: buscar a 
inclusão dos nossos periódicos em indexadores.

20% dos entrevistados responderam que o conjunto de 
publicações atende parcialmente à demanda. 6% afirmam que a 
amplitude da temática faz com que somente alguns assuntos sejam 
abordados de forma aprofundada, negligenciando vários temas 
fronteiriços ou tratando-os de maneira insuficiente. As palavras 
operativas foram: Estudos específicos, Diferentes áreas, Dificuldade 
de distribuição dos estudos.

A maioria dos respondentes (41% dos entrevistados) acredita 
que os periódicos não estão suprindo as necessidades de publicação 
e leitura em disciplinas específicas. Nessa direção, 7% do total de 
respostas indica a carência de publicações que acionem formas 
menos rígidas de expressão ou cubram assuntos específicos, não 
muito abordados. Algumas áreas geográficas e certas disciplinas, 
como a Comunicação e as Artes, foram apontadas como estando 
em descompasso com outras abordagens da temática fronteiriça. A 
seguinte afirmativa exemplifica essa posição: “Não [estou satisfeito]. 
Normalmente as revistas exigem uma configuração sociológica, 
mas há artigos-ensaios que precisam fugir deste enquadramento, 
em coerência com pesquisas em áreas mais voltadas às Artes” 
(respondente #82). As palavras operativas que possibilitaram 
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categorizar as respostas negativas foram: Abordagens generalizadas, 
Defasagem interdisciplinar, Pouca visibilidade, Má representação 
de determinadas regiões, Necessidade de novas abordagens.

Em síntese, a maioria dos respondentes se mostra pouco 
satisfeita com os veículos disponíveis para a área.

A outra pergunta de opinião era “Você considera importante 
a existência de uma revista dedicada aos Estudos Fronteiriços 
brasileiros? Por quê?”

De um total de 100 respostas, 93% das pessoas responderam 
positivamente (figura 12).

Figura 12: Você considera importante uma revista de Estudos Fronteiriços?

Fonte: Elaboração de Vithor Prestes, Luísa Caye e Adriana Dorfman a partir 
de dados do Questionário sobre Estudos Fronteiriços no Brasil: periódicos e 
artigos publicados em acesso aberto – 2018.
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Ainda que quase unânime, diferentes razões justificam essa 
opinião.

Um primeiro grupo, composto por 24% dos respondentes, traz 
como principal justificativa o caráter multidisciplinar da temática e 
a necessidade de um periódico que abarque as diversas áreas do 
conhecimento que se integram nos Estudos Fronteiriços. Exemplos 
de termos utilizados nessas respostas são: Abarcar, Agrupar, 
Concentrar, Congregar, Compilar, Unir, Reunir, Organizar, Facilitar 
o acesso, Sistematizar, Selecionar, Otimizar. Como exemplo dessa 
posição, citamos o respondente #59

[Uma revista dedicada aos estudos fronteiriços é importante?]            
Sim. Nos últimos anos a discussão sobre fronteiras e temas 
relacionados está crescendo. No entanto, há uma certa defasagem 
no quesito de periódicos e revistas que tratam do assunto, pois nas 
que existem o tema fronteira acaba sendo transversal e não é o foco. 
Há alguns dossiês produzidos que acabam suprindo essa lacuna. 
É preciso que tenha uma revista ou periódico especializado, que 
possa reunir trabalhos sobre fronteira.

Dentro da porcentagem de pessoas que responderam 
positivamente sobre a necessidade de uma revista específica, 22,58% 
(ou 21% do total, correspondendo a 21 pessoas) responderam 
que tal periódico daria mais visibilidade ao assunto, aumentando 
as possibilidades de publicação para estudos especializados e 
interdisciplinares sobre o tema de fronteiras. Essa posição pode 
ser resumida na afirmativa do respondente #5: “poderá estimular o 
debate acadêmico por meio da divulgação de estudos produzidos 
por pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento”. Na mesma 
direção, temos a manifestação do respondente #12, que diz que “a 
consolidação e a solidificação da área pode ganhar visibilidade e 
facilitar a interlocução entre pesquisadores de diferentes áreas e 
instituições” com a publicação de uma revista dedicada ao campo. 
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As palavras que identificam essa posição são: Disseminar, Divulgar, 
Expor, Impulsar, Viabilizar, Dar visibilidade, Socializar.

O tamanho das fronteiras do Brasil foi invocado em 8% das 
respostas, pois, segundo o informante #43: “A fronteira constitui 
um campo de saber e de pesquisa amplo e dinâmico, e no caso 
do Brasil as problemáticas relativas à fronteira são inesgotáveis, 
dadas as dimensões do país e a quantidade de outros estados 
nacionais com os quais tem fronteira”.

Outras respostas envolvem temas emergentes e o contexto 
atual de fluxos e migrações: “Sim, pois compreendo que as fronteiras 
devem estar na centralidade das políticas públicas territoriais, tendo 
em vista o progressivo processo de fragmentação territorial e a 
tendência ao aumento dos fluxos transfronteiriços”, como afirma 
o respondente #55. 

Ainda entre os advogados de uma revista com esse caráter, 
cabe destacar a seguinte resposta, que nos alerta para os efeitos 
do nacionalismo metodológico:

É sumamente importante impulsar, desde instituições brasileiras, 
uma revista dedicada aos estudos sobre fronteira. O que me parece 
anacrônico da pergunta é a intenção de denominar esta revista como 
uma que se dedica às “fronteiras brasileiras”. As fronteiras são, pelo 
menos, sempre binacionais: acho, sinceramente, que passamos do 
momento de fomentar uma visão dos estudos sociais no Brasil que 
ultrapasse certos nacionalismos metodológicos. Assim, seria muito 
mais proveitoso que a revista abordasse as fronteiras: todas elas. 
E não somente aquelas que se entendem como nacionalmente 
brasileiras (informante #61).

Apenas 6% dos entrevistados têm dúvidas ou discordam da 
importância de um periódico dessa natureza. Uma das razões é 
quanto à existência de artigos qualificados em número suficiente 
para suprir publicações regulares na área. Nos resultados negativos 
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encontramos divergências nas opiniões, variando desde a sugestão 
de um portal exclusivo para a temática (!) até a importância de 
trabalhar a fronteira numa perspectiva mais abrangente do que 
a nacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No primeiro semestre de 2018, dando seguimento aos objetivos 
do projeto Unbral Fronteiras, nos voltamos para a construção da 
base de dados de artigos de periódicos sobre Estudos Fronteiriços. 
Depois de explorar algumas alternativas baseadas em fontes já 
existentes, como indexadores e o Qualis-Periódicos, e considerando 
as características da produção em Estudos Fronteiriços no Brasil 
(ligada a uma comunidade acadêmica e discursiva interdisciplinar 
e geograficamente marginal), decidimos pela elaboração de uma 
consulta aos pesquisadores brasileiros através de questionário. 
Nele, priorizamos os seguintes aspectos: periódicos em que o 
entrevistado publicou ou que consultou em seus processos de 
pesquisa, caracterização do entrevistado e sugestões sobre a 
publicação no campo dos Estudos Fronteiriços.

Em junho de 2018 aplicamos o questionário online aos 419 
pesquisadores brasileiros listados no mailing do Unbral Fronteiras. 
100 respostas foram recebidas, totalizando 23,87% do universo 
de destinatários.

A análise das respostas revelou uma comunidade ativa no 
que tange à leitura e publicação de artigos. Os 23 periódicos 
mais mencionados foram a Revista Geopantanal, Confins (Paris), 
Boletim Gaúcho de Geografia, Tempo da Ciência, Geographia 
(UFF), Territórios e Fronteiras (UFMT), Perspectiva Geográfica, 
Anuário Unbral das Fronteiras Brasileiras, Scripta Nova, Estudios 
Fronterizos, Revista de Geopolítica, Fronteiras – Estudos Midiáticos, 
Ambivalências, Cuadernos de Geografía, Revista Ideação, Fronteiras 
e Debates, Frontera Norte, Geonorte, GeoUSP: Espaço e Tempo, 
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Mercator, Para Onde!? (UFRGS), Revista Brasileira de Estudos 
Urbanos e Regionais e Revista da ANPEGE.

Em sua maioria, tratam-se de revistas publicadas no Brasil. A 
análise dessa lista evidenciou uma forte relação entre programas 
de pós-graduação e a edição de revistas científicas e entre estas 
e dossiês. Há também uma relação entre os dossiês e eventos 
científicos na área, configurando um sistema bastante integrado 
e nacionalizado de produção científica.

De modo geral, as revistas citadas como fontes de consulta 
enquadram-se em estratos Qualis-Periódicos mais elevados do 
que as revistas em que se publica. Ainda assim, estas últimas 
desempenham seu papel na difusão dos Estudos Fronteiriços, 
atendendo à “provocação do contexto” e difundindo “pesquisas 
localmente relevantes”, apesar dos efeitos retroalimentadores das 
métricas. A inclusão em indexadores aparece como possibilidade 
de melhorar a avaliação dos periódicos relevantes para nós.

A maioria dos pesquisadores consultados acredita que 
os periódicos apresentam pouca visibilidade, ausência de 
determinadas regiões e, principalmente, dificuldades em representar 
a interdisciplinaridade característica dos Estudos Fronteiriços. 
Relacionado a isso, quase todos acreditam ser importante a 
existência de uma revista dedicada aos Estudos Fronteiriços capaz 
de dar conta do caráter multidisciplinar da temática, aumentar a 
circulação das pesquisas e facilitar as trocas entre pesquisadores 
de diferentes instituições. É importante, ainda, que essa revista 
desejada ultrapasse certos nacionalismos metodológicos.

Por fim, destaca-se a integração entre o campo e a comunidade 
que o anima. Estudando as redes que entrelaçam músicas, músicos, 
técnicas, técnicos e público na região platina, Lucas Panitz traz essa 
reflexão de Daniel Drexler, que certamente pode ser transposta 
para os Estudos Fronteiriços: 
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Eu acho que uma das dicas mais importantes é passar dessa situação 
de nos sentirmos na periferia de algo e nos darmos conta que temos 
uma potencialidade muito boa por causa dessa sensação, e uma 
capacidade integradora mesmo em universos muito diferentes. Esse é 
o grande presente que temos agora. Entender que estamos parados 
no meio de um processo que vai ser muito forte e talvez estejamos 
até numa condição privilegiada para compreender os dois universos 
(DREXLER, 2009 apud PANITZ, 2017, p. 255).

Ao ser questionado sobre as características da rede musical 
em questão, Panitz informa que a coesão é dada por algumas 
práticas: trabalhos conjuntos em diferentes formações, encontros 
periódicos em lugares variados postos em relação pela circulação 
de músicos, promoção de eventos em que convergem linguagens 
e soluções, registros abundantes e não-centralizados etc. 

O geógrafo relata ainda que a rede de colaboração se mantém 
por uma razão mais subjetiva: o fato de o grupo valorizar seus 
membros, algo como “primeiro temos que ser importantes para nós 
mesmos” (comunicação oral, 16 Jan 2017). Talvez seja o caso de 
parar de considerar deletéria a influência de proximidades pessoais, 
geográficas e disciplinares na constituição da lista de contatos, já 
que essas têm influenciado positivamente nos resultados obtidos, 
impregnando o campo com nossas escolhas.

Ainda que as métricas não nos destinem o primeiro posto, 
ainda que os mapas nos desenhem na periferia, a presença dos 
Estudos Fronteiriços e de seus atores têm crescido em quantidade 
e qualidade e esperamos estar contribuindo para a valorização dos 
nossos esforços, subsidiando as revistas existentes com dados 
para sua qualificação e, quem sabe, motivando a fundação de uma 
revista (brasileira? sul-americana? latino-americana?) dedicada 
aos Estudos Fronteiriços.
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Estudos de mídia e fronteiras: contribuições do 
método cartográfico para o avanço epistemológico 
no campo da Comunicação 

Karla Maria Müller, Dulce Mazer & Thaís Leobeth*

RESUMO

O texto apresenta resultados parciais da pesquisa “Mídia e Fronteiras – Cartografia 
dos Estudos no Brasil”, sobretudo quanto ao emprego da cartografia como 
método de investigação. Tem o objetivo de refletir sobre os procedimentos 
empregados para análise do conjunto dos estudos de mídia e fronteiras, que 
são aqui representados pelas teses e dissertações concluídas no campo da 
Comunicação em nível nacional, desenvolvidas em Programas de Pós-Graduação 
brasileiros e publicadas entre 2000 e 2015. São observados avanços importantes 
no período, no que tange às investigações que abordam a temática, aspecto 
que se reflete com evidência no aumento do número de estudos. Os resultados 
apresentados dizem respeito aos levantamentos iniciais, que propiciam a 
identificação de espaços, temas e conceitos, e servem para refletir sobre o 
uso da cartografia para o avanço epistemológico e a consolidação dos estudos 
no campo da Comunicação. 

PALAVRAS-CHAVE: Mídia e Fronteiras. Cartografia. Metodologia de pesquisa.

INTRODUÇÃO

Caracterizadas como espaços de diversidade social, econômica, 
política e cultural, as regiões de fronteira possibilitam a ocorrência 
de variados fenômenos representativos de um período histórico 
passado, mantido através da língua, da história e de costumes 
(Raddatz, 2009). Além disso, outras questões contemporâneas vão 
sendo pautadas como próprias de fronteiras, através de processos 
comunicacionais tais como a representação e o agendamento 
midiático. 
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Nesses espaços singulares, por um lado, a mídia local se 
configura como elemento de interação e desperta o interesse de 
estudiosos para as características de atuação e estrutura desses 
meios de comunicação, pois ela representa as “relações que se 
estabelecem na sociedade, a partir dos interesses e desejos desta, 
decorrentes das crises, conflitos e necessidades que se criam no 
dia a dia da vizinhança” (Müller et al, 2010, p. 124). Por outro lado, 
a realidade dinâmica e peculiar da fronteira se caracteriza em pauta 
para a mídia de abrangência regional ou nacional, o que desperta 
o interesse de pesquisadores para a abordagem elaborada em 
âmbito geográfico distante desses espaços, como se verifica nos 
resultados iniciais da pesquisa “Mídia e Fronteiras – Cartografia 
dos Estudos no Brasil” (Müller et al, 2017). 

As fronteiras internacionais têm sido alvo de estudos do campo 
da Comunicação, especialmente a partir dos anos 2000, quando se 
verifica ampliação do interesse pelo tema refletido na quantidade 
de trabalhos acadêmicos (Leobeth, 2018; Müller et al, 2017). Esse 
movimento indicou a necessidade de se aprofundar nas produções 
acadêmicas para identificação de avanços e tendências das 
investigações acerca do tema em termos teóricos, metodológicos, 
objetos de análise, recortes espaciais e temporais, bem como 
outras características (Müller et al, 2017). 

Assim, o artigo propõe uma reflexão sobre metodologia na 
pesquisa em Comunicação, a partir de um processo investigativo 
marcado por rupturas e vigilância epistemológica, um dinamismo 
científico que alterna entre o conhecimento apriorístico e aquele 
a posteriori (Bachelard, 2001). Advém da experiência com a 
pesquisa “Mídia e Fronteiras – Cartografia dos Estudos no Brasil”, 
realizada desde 2015, no âmbito do Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(PPGCOM/UFRGS). A investigação tem forte aproximação com o 
projeto Unbral Fronteiras, representado por um grupo multidisciplinar 
de pesquisadores focados na compilação dos Estudos Fronteiriços, 
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com a preocupação em disponibilizar os resultados em um repositório 
de livre acesso, o Portal Unbral Fronteiras1. 

Entre as questões de delineamento do texto, tem-se a 
compreensão de que a metodologia é a dimensão que norteia, 
direciona a construção da pesquisa em seus distintos níveis. Na 
instância epistemológica (Lopes, 1990), a vigilância crítica do 
campo aponta para a necessidade de não apenas questionar a 
própria noção de fronteiras, como em compreender sua inflexão no 
campo específico da Comunicação a partir de objetos que versem 
sobre processos comunicacionais e midiáticos. Uma vez que o 
método configura o objeto científico, assim como o conhecimento 
produzido a partir dele (Bachelard, 2001), na instância metódica 
(Lopes, 1990) são considerados os procedimentos que orientam 
a prática investigativa de forma consciente, a fim de refletir sobre 
o processo de construção de conhecimento no campo a partir dos 
estudos realizados no próprio campo. Caracteriza-se pelo que 
vem sendo denominado “pesquisa da pesquisa” (Bonin, 2008), 
ou seja, dedica-se a compreender o desenvolvimento científico da 
Comunicação a partir da perspectiva temática adotada em textos 
de autores diversos, a fim de formar um mapa epistemológico e 
conceitual. Tem como orientação a ideia de que a justaposição de 
mapas específicos de conhecimento colaboram para a estruturação 
mais ampla de um panorama da Comunicação e a fortalecem 
como disciplina e campo de pesquisa. Nesse sentido, o texto 
apresenta uma reflexão sobre a abordagem cartográfica como 
método de investigação no campo da Comunicação para os estudos 
sobre mídia e fronteiras. O objetivo do artigo é, a partir de uma 
reflexão sobre a abordagem metodológica adotada empregada na 
pesquisa  “Mídia e Fronteiras – Cartografia dos Estudos no Brasil”, 
apontar avanços e percalços investigativos para a construção de 
um conhecimento específico no campo da Comunicação. 

1  Portal de Acesso Aberto das Universidades Brasileiras sobre Limites e Fronteiras.   
    <http://unbral.nuvem.ufrgs.br/portal/>
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Tendo o conceito de cartografia como orientação metodológica, 
o resultado metódico apresentado é o mapeamento de teses e 
dissertações do período de 2000 a 2015, considerando os 46 
Programas de Pós-Graduação (PPGs) em Comunicação2 de 
universidades brasileiras públicas e privadas. O recorte estabelecido 
inclui estudos que compreendem as fronteiras geográficas e 
culturais, ou seja, envolve aquelas que não se limitam a nação/
nações, ou ao espaço físico fronteiriço. Dessa forma, inclui estudos 
fronteiriços que “remetem à vivência, às socialidades, às formas 
de pensar intercambiáveis, ao ethos, valores significados contidos 
nas coisas, palavras, gestos, ritos, comportamentos e idéias” 
(Pesavento, 2002, p. 36). 

Como avanço, propõe pensar como o método cartográfico 
colabora para o desenvolvimento do campo e do próprio fazer 
investigativo na intersecção entre comunicação, mídia e fronteiras. 
Para tanto, são apresentados conceitos norteadores da cartografia, a 
arquitetura metodológica da pesquisa, com o cuidado de estabelecer 
paralelos sobre os procedimentos da investigação e os resultados 
apontados até o momento sobre espaços fronteiriços e mídias 
contemplados nas pesquisas. 

Há ainda que se considerar que os estudos sobre fronteiras 
têm a prerrogativa de lidar com as limitações espaciais, culturais, 
o que pode causar certa confusão quando se fala em mapas. A 
noção de fronteira em si já faz referências a diagramas espaciais, 
territoriais. A fronteira, no entanto, não se limita às barreiras, 
mas, se manifesta através de pontos de encontro ou “zonas de 
contato” (Burke, 2006). Mas o mapeamento que se propõe aqui 
não se refere às bordas, divisas e barreiras fronteiriças. Refere-
se ao conteúdo, tais como objetos, conceitos, meios e fronteiras 
estudados, congruências e distanciamentos entre os autores 

2 Segundo lista da Compós (2016), eram 45 os PPGs em Comunicação no período 
da coleta do corpus. Junta-se a estes mais um programa encontrado pela Plataforma 
Sucupira (Capes, 2016), não filiado à Compós.
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que vão formando um panorama destes estudos no Campo da 
Comunicação. De forma que deve haver uma clara definição do 
método cartográfico empregado como aquele que elabora mapas 
relacionais dos conteúdos interdisciplinares entre Comunicação, 
mídia e fronteiras.

CARTOGRAFIA COMO MÉTODO PARA OS ESTUDOS DE 
MÍDIA E FRONTEIRAS

O reconhecimento das operações em um campo científico 
não é tarefa simples, e, talvez por isso seja tão raro encontrar 
explorações dessa ordem no campo da Comunicação  (Cáceres, 
2011). Apesar disso, vemos crescer no país a pesquisa que se 
encarrega do Estado da Arte, ou estado de questões essenciais 
ao campo e outros levantamentos epistemológicos. Mapeamentos 
e cartografias compõem o quadro mais amplo de sistematização 
que vêm sendo empreendida em distintas áreas do conhecimento, 
disciplinas, grupos de trabalho. 

Nesse conjunto de investidas, a cartografia tem sido empregada 
na Comunicação em distintos modos de escanear estudos e os 
próprios objetos e fenômenos comunicacionais (Mazer, 2017). 
Tais empreitadas recuperam as potencialidades da cartografia e 
aportes teóricos de De Certeau (1994), Martín-Barbero (2004), 
Benjamin (2008), Deleuze e Guattari (2015) e Latour (2012), entre 
outros, contribuindo principalmente para o exercício de “deriva”, 
das passagens, da organização mental de mapas, da compreensão 
das “artes do fazer”.

A epistemologia de uma disciplina se refere a uma dimensão 
constitutiva interna, fundamental, da própria Academia, em que 
seus agentes qualificados e interessados refletem a respeito da 
construção teórica e metodológica de seu avanço científico e, a 
partir de sua produção, dão sentido à construção de um marco 
epistemológico, segundo Fuentes Navarro (2003). Assim, a 
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cartografia é um modo de operar epistemologicamente, uma vez 
que acumula contribuições teóricas e metodológicas para um 
reconhecimento e uma organização coerentes do conhecimento 
que vem sendo produzido, no caso deste trabalho, no campo da 
Comunicação, de forma inventiva para o reconhecimento de um 
panorama conceitual.

A cartografia se mostra pertinente à investigação em andamento 
justamente por dar a conhecer “zonas sobrepostas, interligadas, ou 
que se distanciam, mas que se afetam e provocam deslocamentos 
nas áreas observadas” (Martins et al, 2016, p. 249) do conhecimento 
produzido. Isso porque, através do método, busca-se estabelecer 
conexões, distanciamentos, evidenciar espaços de concentração 
ou lacunas teóricas ou conceituais entre os materiais consultados, 
exercício mais que necessário em estudos interdisciplinares. Ainda 
que constituídas por vieses trâns ou multidisciplinares, a cartografia 
dos estudos de mídia e fronteiras colabora na construção de sentido 
daquilo que é propriamente comunicacional nessa intersecção. Sua 
principal contribuição, no estudo em andamento, é a construção 
epistemológica em torno de uma confluência temática que vem 
crescendo, como constatado por Müller et al (2017) e Leobeth 
(2018).

Retomando a questão, alguns usos da cartografia como 
construto metódico têm se mostrado recorrentes nos estudos em 
comunicação e cultura (Mazer, 2017) e merecem ser comentados. 
O primeiro se orienta pela perspectiva das mediações, com Martín-
Barbero (2004), que, a partir de 1983, propôs pensar em um mapa 
noturno que buscasse reordenar os estudos dos meios desde a 
investigação de matrizes culturais, espaços sociais e operações 
comunicacionais. Desse modo, o ofício do cartógrafo se coloca 
como o exercício metódico de retomar a perspectiva histórica latino-
americana num campo de pesquisa ainda jovem. Como metáfora 
do percurso cartográfico, tem-se um mapa em elaboração para o 
reconhecimento do estado das coisas desde as mediações e os 
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sujeitos. Nos estudos em que é empregado, coloca em evidência 
as mediações comunicativas da cultura. A principal formulação para 
o método cartográfico a partir dessa teoria é a necessidade de se 
estabelecer um percurso investigativo orientado para a construção 
de conhecimento a partir daquilo que o próprio campo oferece 
como realidade e explorar características próprias na formulação 
de um mapa, um panorama de leitura.

Outra aplicação do método cartográfico na Comunicação é 
orientada pelo “guia de viagem”, desde o qual Latour (2012) aponta 
como vantagem sobre o discurso do método a possibilidade de 
exploração metódica, já que o guia “não pode ser confundido com 
o território ao qual está meramente sobreposto” (2012, p. 38).  
Ou seja, as investigações sobre um mesmo problema não se 
dão de modo dirigido, mas de modo construcionista (tanto do 
método, como do território) em relação ao mapa que se coloca como 
passível de exploração. Daí se origina o entendimento do cartógrafo 
como aquele que desenvolve o próprio roteiro na produção de 
conhecimento. 

Outra apropriação interessante da cartografia como método, 
apesar de não ter sido denominada como tal, é a retórica do passeio, 
que faz referência às passagens no percurso, eternizada na alegoria 
do poeta flâneur Baudelaire e mais tarde refletido por Benjamin 
(2007). De certa forma, ela também está presente nas teorias 
mencionadas anteriormente. A principal contribuição ao método 
cartográfico é a noção de apreciação no percurso, ou seja, da 
necessidade de investigar um problema observando sua trajetória e 
a do próprio pesquisador, buscando articular informações pertinentes 
com o avanço do espaço e do tempo.

Bastante citados em estudos cartográficos, principalmente a 
partir da obra Mil platôs (1995), Deleuze e Guattari são retomados 
na busca de uma referência filosófica entre mapas e diagramas 
como relações processuais, pois a compreensão de suas estruturas 
se dá na observação dos processos. De modo que as estratégias 
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metodológicas da pesquisa também são construídas ao longo de 
processos investigativos amplos (Passos, Kastrup e Escóssia, 
2009), deixando o pesquisador livre para construir o método, 
mas igualmente focando na processualidade como modo de 
compreender estruturas, elaborar construtos e materializar ideias 
a partir de mapas.

Os distintos modos de pensar a cartografia se consolidam 
sob diferentes aportes teóricos. No entanto, observa-se que as 
perspectivas mencionadas têm em comum o olhar do investigador 
em movimento que pode construir um mapa mental orgânico, 
mutante, movente e fragmentário (Mazer, 2017), a partir das 
informações coletadas como imagens da realidade encontrada. 
É no percurso investigativo que se constroem esses mapas. No 
caso da pesquisa em desenvolvimento, como todo método, a 
cartografia é orientada por vieses paradigmáticos, sobretudo o 
construcionista, mesclando as teorias apontadas como forma de 
reconhecer que os mapas de conhecimento são construídos com 
o pesquisador em movimento pelo campo estudado, em conjunto 
com a produção de outros pesquisadores.

Enquanto apreciação de pesquisas sobre mídia e fronteiras 
no Brasil, o mapeamento é pautado a partir de necessidades de 
reconhecimento específicas, como as abordagens metodológicas, 
os aportes teóricos, regiões e tipos de mídias estudados e de 
fronteiras abarcados e outras formas de contribuição das pesquisas 
investigadas. É um exercício de dar a conhecer o campo a partir 
de um mapa conceitual, mas que parte de um pesquisador ou 
grupo específico, apontando aquilo que se reconhece como 
ciência para legitimação dos pares, requerendo, portanto, a 
partilha do conhecimento construído. Por isso é tão difícil validar 
as características tomadas como particulares em um determinado 
campo ou tema interdisciplinar de pesquisa. Para deixar mais 
evidente o posicionamento da pesquisa em questão, são apontados 
seus procedimentos.
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PROCESSUALIDADES CARTOGRÁFICAS 

Cartografar, na perspectiva adotada, é uma operação mais 
ampla que levantar ou construir dados, ou seja, é mais abrangente 
que construir o corpus da pesquisa, uma vez que o mapeamento, ou 
a cartografia dos estudos, nos leva a uma reflexão sobre o campo. 
De todo modo, o percurso parte da construção de um banco de 
dados para posterior formulação de inferências. Na busca por teses 
e dissertações pertinentes aos objetivos da pesquisa, o ponto de 
partida foi a identificação dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) 
existentes no Brasil no ano de 2016, segundo duas organizações 
importantes para o campo. Chegou-se a 45 PPGs vinculados 
à Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 
Comunicação (COMPÓS, 2016) e um Programa3 identificado 
através da Plataforma Sucupira (Capes, 2016), que em 2016 não 
era filiado à Compós. 

Identificados os PPGs, tratou-se de construir o corpus da 
pesquisa a partir de algumas palavras-chave eleitas como filtro 
de busca nos portais institucionais, como sites e repositórios 
das universidades, bem como na Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações (BDTD)4. O foco recaiu sobre o radical front e o termo 
fronteira, bem como as derivações fronteiras, fronteiriço, fronteiriça 
em campos disponíveis para busca (título, assunto, palavras-chave, 
resumo etc) de teses e dissertações produzidas entre 2000 e 2015. 
O recorte se justifica pelo aumento do interesse no tema desde o 
início da década (Leobeth, 2018; Müller et al, 2017).

Há muitos desafios em torno da busca nos repositórios digitais 
como primeiro processo no levantamento de dados, principalmente 
quanto à diversidade de estrutura dos sites, na sistemática 

3 Trata-se do Mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, atualmente associado à Compós. 
4 A BDTD integra os sistemas de informação de teses e dissertações existentes nas 
instituições de ensino e pesquisa e dá acesso a teses e dissertações brasileiras. <bdtd.
ibict.br> 
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diferenciada na publicação das produções e na própria estrutura dos 
trabalhos, por exemplo, sem palavras-chave. Outro fator importante 
é a disponibilidade das produções no ambiente digital e inclui apenas 
documentos que na ocasião da busca encontravam-se em acesso 
aberto em seus respectivos repositórios.

O levantamento resultou em 25 produções acadêmicas, 
divididas em 15 dissertações e dez teses, dedicadas a fenômenos 
geográficos e culturais relacionados a mídia e fronteiras. Os trabalhos 
foram sistematizados em uma planilha, cuja descrição inicial incluía 
título, resumo, autor e palavras-chave. Durante o processo de 
organização do material, firmou-se parceria com o projeto Unbral 
Fronteiras5 e passou-se à ampliação dos dados de cada documento, 
compreendendo exigências previstas pela publicação no referido 
repositório. O Unbral realiza o georreferenciamento das produções, 
o que resultou em grande volume de dados e questões específicas 
relacionadas à origem das produções e zonas de interesse nos 
trabalhos, de modo que os dados coletados permitem uma análise 
horizontal das produções, indicando modos de constituir o campo 
de estudos. 

De modo geral, o processo foi favorável ao aprofundamento 
das características das teses e dissertações mapeadas (Müller et 
al, 2017), abrindo-se a possibilidade de sistematizar o que vem 
sendo pesquisado (e produzido) sobre fenômenos fronteiriços, 
assim como sobre o modo como eles estão presentes nas mídias 
locais e são retratados em meios de comunicação de abrangência 
regional e nacional.

5 A configuração final da planilha compõe-se de título, autor, assunto, descrição, editor, 
fonte, colaborador, data, tipo, idioma, formato, abrangência, direitos, identificador, 
temporal, local de publicação e nota. O resultado do mapeamento encontra-se 
disponível no Portal Unbral Fronteiras. <http://unbral.nuvem.ufrgs.br/site/> e as 
teses e dissertações que compõem o corpus do estudo podem ser encontradas na 
seção Projeto Mídia e Fronteiras. <http://unbral.nuvem.ufrgs.br/portal/projeto--mdia-e-
fronteiras>.
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Além do exposto, a análise de dissertações e teses voltadas 
aos Estudos Fronteiriços implica na revisão documental da produção 
de pesquisadores em formação (mestrandos e doutorandos), por 
isso cabem duas ressalvas. Primeiramente, reconhece-se que 
a constituição de um campo de pesquisa vai além da produção 
de acadêmicos em formação. Ela compreende a prática de 
pesquisadores experientes, mas que se envolvem diretamente 
com o corpus, uma vez que a partir de suas trajetórias e pesquisas, 
orientam os trabalhos mapeados. Em segundo, a construção dos 
dados aqui se dá a partir do campo da Comunicação, sendo 
importante ressaltar que há distintas formas de abordar os objetos 
estudados no encontro entre mídia e fronteiras em outros campos. 
Observa-se ainda que a pesquisa interdisciplinar nesse âmbito 
(pós-graduandos) nem sempre está ciente do panorama em 
outras disciplinas, portanto, por vezes se limita a compreender a 
problemática estudada. 

Isso exposto, são apresentadas algumas reflexões sobre o 
método cartográfico nos primeiros resultados da pesquisa. 

RESULTADOS DO MÉTODO CARTOGRÁFICO NA PESQUISA

Algumas categorias de análise e dados coletados (título, autor, 
assunto, descrição, abrangência etc.) resultam em uma leitura 
que aponta características importantes sobre os estudos. Com a 
investigação, foi possível identificar espaços, temas e conceitos 
que têm recebido maior atenção e outros que ainda estão por ser 
estudados. No presente texto, o enfoque recai sobre as razões 
pelas quais alguns espaços fronteiriços são mais trabalhados nas 
pesquisas do campo da Comunicação. A própria característica 
geográfica brasileira, com zonas de fronteira de maior e menor 
interação, bem como a distribuição das instituições de ensino, 
dos recursos, dos PPGs e grupos de pesquisa, por exemplo, são 
fatores que incidem nessa distribuição espacial. 
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Assim, passa-se a uma descrição quantitativa, baseada nas 
categorias observadas no corpus e posteriormente desenvolve-
se uma análise qualitativa. É importante destacar que os dados 
quantitativos têm uma função de base para a abordagem qualitativa 
acerca das produções, de modo que as proposições partem dos 
números apontados pelo estudo para um exercício de interpretação.

A pesquisa revela que as fronteiras internacionais brasileiras 
compreendidas na extensão territorial da Bolívia ao Uruguai 
configuram-se como objeto de maior interesse dos pesquisadores, 
visto que o número de trabalhos que se dedicam a esse espaço é 
maior entre os textos analisados. Quatro produções fazem referência 
a espaços que vão do Peru à Guiana Francesa, ou seja, trata-se 
de fronteiras pouco exploradas pelo viés da pesquisa acadêmica 
em Comunicação. Ao todo, esses trabalhos envolvem seis países 
vizinhos do Brasil referenciados nas teses e dissertações analisadas 
(Müller et al, 2017).

Os estados brasileiros de Mato Grosso do Sul e Rio Grande 
do Sul são as unidades da Federação que se destacam como 
territórios de interesse dos estudos no que tange a fenômenos 
midiáticos e fronteiriços. Outros quatro estados complementam 
esse mapa – Acre, Mato Grosso, Paraná e Rondônia (Müller et al, 
2017). Dos 38 municípios fronteiriços citados nas produções, 19 são 
brasileiros, oito são uruguaios, sete são argentinos, dois paraguaios 
e outros dois bolivianos. Nesse conjunto, quatro zonas de interação 
fronteiriça se destacam: a fronteira do Brasil com o Uruguai, através 
das cidades-gêmeas Sant’Ana do Livramento e Rivera é abordada 
em sete das 25 produções mapeadas; na sequência, a fronteira 
gaúcha com a Argentina através dos municípios de Uruguaiana 
(brasileiro) e Paso de los Libres (argentino) está em cinco trabalhos; 
e, completam esse grupo, quatro cidades-gêmeas de Brasil e 
Paraguai, que são Ponta Porã e Pedro Juan Caballero e Corumbá 
e Puerto Quijarro, cada par com três estudos. 
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Os dados apontam para a concentração de estudos em espaços 
fronteiriços do extremo sul do Brasil, que abriga doze das trinta e 
duas6 cidades-gêmeas da faixa fronteiriça brasileira, e no Centro-
Oeste do país, através do estado de Mato Grosso do Sul com sete 
cidades-gêmeas. Essa característica pode ser um fator que explica a 
recorrência de estudos científicos com fenômenos desses espaços, 
visto que, conforme Machado et al (2005, p. 95), caracterizam-se 
como a territorialidade mais evoluída da zona de fronteira, que é 
“um espaço de interação, uma paisagem específica, um espaço 
social transitivo, composto por diferenças oriundas da presença 
do limite internacional, e por fluxos e interações transfronteiriças”. 
Segundo o Ministério da Integração Nacional, as cidades-gêmeas 
são cortadas pela linha de fronteira, podendo ser seca ou fluvial, 
com articulação de infraestrutura ou não, com grande potencial para 
integração econômica e cultural, conurbada ou semi-conurbada com 
uma cidade do país vizinho, com população superior a  2000 mil 
habitantes, e com “manifestações “condensadas” dos problemas 
característicos da fronteira, que aí adquirem maior densidade, com 
efeitos diretos sobre o desenvolvimento regional e a cidadania” 
(Diário Oficial da União, 2016, p. 12).

O grau de interação que configura a convivência de brasileiros e 
uruguaios, cuja influência está ancorada em questões históricas da 
formação cultural dos seus habitantes, bem como do estabelecimento 
dos limites estatais de ambos os países, corresponde a um ambiente 
dinâmico e instigante.  Essa realidade pode ser atribuída à ausência 
de obstáculos naturais na linha de fronteira. E, nesse contexto, a 
mídia local se configura como fenômeno comunicacional importante,  
bem como o cotidiano dos fronteiriços atrai a mídia de circulação 
regional e nacional, produzida no centro do país.

6 Estabelecido pelo Ministério da Integração Nacional e publicado no Diário Oficial 
da União em 20/07/2016: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?jornal=1&pagina=12&data=20/07/2016>
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Diferentemente, a porção norte do país é pouco explorada nos 
estudos do campo da Comunicação acerca de mídia e fronteiras. 
Essa realidade pode estar atrelada às características populacionais 
e de vegetação de mata que configuram esses espaços, bem como 
ao menor desenvolvimento econômico da região, em relação às 
demais zonas, ou ainda pelo baixo investimento em programas de 
investigação que cubram essa região do país. Assim, verifica-se que 
os mais abordados representam comunidades que se encontram 
em alto grau de compartilhamento econômico, social e cultural e 
se mostram mais acessíveis aos pesquisadores. 

A distribuição espacial das universidades brasileiras, bem 
como dos PPGs com projetos voltados para as fronteiras, é um 
elemento configurador dessa realidade. As regiões sul, sudeste 
e centro-oeste são responsáveis pela quase totalidade das teses 
e dissertações encontradas (figura 1). Ou seja, são regiões do 
Brasil que se encontram geograficamente próximas das fronteiras 
internacionais. Das treze Universidades que apresentaram estudos 
de mídia e fronteiras7, sete são da região sudeste e correspondem 
a doze trabalhos; quatro são da região sul e contribuíram com dez 
produções; uma universidade do nordeste é responsável por uma 
produção; outra do centro-oeste possui dois trabalhos (Müller et 
al, 2017). Verifica-se um intenso movimento de pesquisadores 
vinculados a Programas do sudeste em direção às fronteiras e 
no sul, território diretamente ligado às fronteiras internacionais, 
um possível reconhecimento dessa localização e assim ampla 
contribuição em termos de quantidade de teses e dissertações 
dedicadas aos fenômenos de mídia e fronteiras. O predomínio de 
produções oriundas de instituições dos estados do Rio Grande do 
Sul e de São Paulo evidencia o interesse de docentes que atuam 

7 O mapa das universidades que originaram os estudos, bem como os dados de 
cada publicação estão disponíveis em: <https://www.tripline.net/trip/Cartografia_
dos_estudos_de_m%C3%ADdia_e_fronteira_no_Brasi l%3A_origem_dos_
estudos_%28Programas_e_Universidades%29-0462042666411014BE6C8DE4BE9
AA461>.
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em cursos de mestrado e doutorado nestes estados em trabalhar 
com a temática. Quanto à localização dos PPGs, a concentração 
regional encontrada favorece o acesso às fronteiras das regiões 
centro-oeste e sul do Brasil em detrimento da região norte, de onde 
poucos mestrandos e doutorandos se deslocaram para pesquisas 
em regiões de fronteiras internacionais, ou se dedicaram ao tema. 

Figura 1: Origem dos estudos sobre mídia e fronteiras no Brasil

Fonte: Müller et al., 2018, elaboração das autoras no aplicativo de 
georreferenciamento Tripline.

O segundo elemento que se configura em resultado da 
pesquisa “Mídia e Fronteiras: Cartografia dos Estudos no Brasil’ 
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é o apontamento das mídias que foram objeto dos estudos. Das 
vinte e cinco produções, oito têm como objeto empírico jornais 
impressos, quatro produções com rádio, três estudos de televisão, 
um estudo com revistas de circulação nacional, um filme e um 
documentário, cinco estudos do jornalismo na web, um estudo de 
observação etnográfica de uma cidade e que envolve variadas 
mídias (televisão, jornal impresso e online, e rádio) e  uma reflexão 
acerca do intercâmbio cultural latino-americano através do tango 
(Müller et al, 2017). O exercício de análise apontou os jornais 
impressos como os meios de comunicação mais estudados, 
seguidos do jornalismo online, rádio e televisão. De modo mais 
discreto, mas também presente, especialmente para abordagem 
de cultura, produtos midiáticos como música, filme e documentário 
complementam o conjunto identificado como objeto empírico (Müller 
et al, 2017). 

É pertinente considerar que se trata de um período de forte 
transformação da estrutura do jornalismo, bem como de mudanças 
nos hábitos de consumo de informação. Assim, contrariando um 
movimento de amplo interesse da academia pelos dispositivos 
digitais, especialmente a partir do início da segunda década do 
milênio, os jornais impressos destacam-se na temática abordada 
no presente texto. O que indica a importância e a circulação desse 
meio de comunicação nas comunidades fronteiriças. 

No recorte temporal do corpus da pesquisa, que compreende 
o período de 2000 a 2015, o ano de publicação das produções 
mostra que os jornais impressos se mantiveram pertinentes aos 
estudos de mídia e fronteiras durante os dezesseis anos que 
compõem o levantamento (Müller et al, 2016). Já os estudos de 
fronteiras dedicados ao rádio foram identificados na primeira década 
do século XXI, sendo objeto de pesquisas entre 2000 e 2009, 
enquanto telejornalismo, cinema e documentário aparecem a partir 
de 2008. Em consonância com o período em que se intensificam 
as transformações da prática jornalística geradas pela ampliação 
do acesso à internet e a ferramentais digitais de comunicação e 
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informação, as investigações de mídia e fronteiras voltadas ao 
webjornalismo aparecem em 2012 e se mantém até 2015. Nesse 
período foram produzidas também uma pesquisa com revista, 
um estudo com observação etnográfica e ainda uma abordagem 
intercultural através do tango. Ou seja, estudos de rádio, televisão 
e webjornalismo foram gradativamente sendo inseridos no mapa 
acadêmico de estudos de fenômenos midiáticos relacionados às 
fronteiras internacionais brasileiras, e somente o jornal impresso 
se manteve ao longo de todo o período. 

Sabendo-se onde estão os estudos, a que espaços fronteiriços 
se dedicam e quais mídias são tomadas como objetos empíricos, 
pode-se identificar as perspectivas que têm atraído os programas 
de pós-graduação, bem como a contribuição e o retorno que as 
instituições de ensino têm dado à sociedade em termos de reflexão 
sobre seus contextos, assim como as mídias de maior interesse e a 
dinâmica de produção de conhecimento através da leitura sobre a 
composição midiática fronteiriça, seus usos, pautas, representações, 
etc. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉTODO

A exploração descritiva atesta que o exercício cartográfico 
permite uma leitura panorâmica da produção acadêmica, colocando 
em evidência características da disposição dos elementos, ao 
mesmo tempo em que desloca a pesquisa (ou o pesquisador) 
para carências e possibilidades acerca dos fenômenos. Ou seja, 
proporciona a visibilidade de fatores que podem ser interpretados 
e relacionados às variadas esferas sociais, ao contexto do objeto 
estudado, e que auxiliam no entendimento das descobertas e na 
orientação para o preenchimento de lacunas dos estudos levantados 
até o momento. 

O resultado em questão movimenta-se num universo que 
foi construído a partir de fenômenos pesquisáveis e, como 
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consequência, aponta novos fenômenos. Pensando especialmente 
na cartografia como método de conhecimento acerca das teses 
e dissertações sobre mídia e fronteiras, tem-se a elaboração do 
que se pode chamar de camadas de dados ou de resultados. Ou 
seja, a construção de uma base que fornece e abre caminho para 
que se traga à superfície conexões e desconexões acerca dos 
fenômenos. Assim, com o aprofundamento processual da pesquisa, 
o método cartográfico permite chegar a considerações de ordem 
epistemológica, uma vez que o levantamento dos trabalhos e 
sua análise são orientados para a prática da pesquisa e para um 
reconhecimento do campo. 

A variedade de formatos de dissertações e teses em termos 
de elementos, os múltiplos repositórios e ferramentas disponíveis e 
acessados, o planejamento dos movimentos iniciais do mapeamento, 
a seleção dos radicais, a limitação do acesso online, a seleção dos 
dados de cada produção, a criação de categorias de análise e a 
reflexão sobre os caminhos possíveis para a temática de estudos 
são processualidades cartográficas que nos levam a compreender 
a razão pela qual se pesquisa o que se pesquisa, a amplitude de 
contribuição da comunicação ao fenômeno fronteira, cuja realidade 
atrai os investigadores ora pela interação própria do lugar, ora pelo 
caráter institucional gerido pelo Estado-nação, pelo intercâmbio 
cultural internacional que por vezes extrapola o limite estatal, bem 
como pelo fato noticioso que se desloca para a mídia de circulação 
nacional, sediada por estados não fronteiriços.   

O método se fez compatível com o objetivo de localizar as 
produções e dar sentido ao que os autores se propuseram em 
conjunto. A cartografia, como exercício constante de atualização, 
permitiu até o momento a livre organização das etapas do 
mapeamento desde a fase de planejamento até a execução e 
posterior momento de análise, o que é positivo, visto que não 
engessa o percurso. Além disso, o método orienta para uma leitura 
aberta, ou seja, para o levantamento e análise de dados extraídos 
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das pesquisas do corpus à medida que estes se apresentam e 
se mostram pertinentes para a compreensão dos fenômenos 
estudados e da consolidação dos Estudos Fronteiriços do Campo 
da Comunicação. Trata-se de uma ação estruturada enquanto 
interesse de pesquisa que necessita de continuidade. Por isso novas 
categorias de análise vão sendo acionadas durante o percurso, 
resultando em igualmente novos olhares sobre a produção científica. 

Com o exercício, destacam-se teorias, escolas e tendências 
que orientam o estudo da fronteira internacional enquanto espaço 
dinâmico, permeado por fatores econômicos, culturais, sociais, 
políticos ambientais, históricos, cujos desdobramentos de todas 
essas esferas resultam em produtos midiáticos, em representação 
jornalística que não se limita aos meios de comunicação da escala 
local, mas tem desdobramentos em nível regional e nacional, e até 
mesmo internacional, quando é pautado pelos países vizinhos. A 
cada novo relato da pesquisa em andamento, publicado em eventos 
ou revistas científicas, reflexões outras vão delineando o que vêm 
conformando o conjunto dos estudos de Mídia e Fronteiras. 

Toma-se como avanço o conhecimento das produções que 
estão disponíveis em repositórios online, já que na atualidade os 
mecanismos digitais têm sido amplamente buscados como fonte de 
conhecimento teórico e, embora o acesso à internet não seja uniforme 
no Brasil, no âmbito da estrutura das universidades brasileiras, a 
realidade atual garante acesso básico. Para pós-graduandos de 
mestrado e doutorado, bem como professores pesquisadores, faz-se 
fundamental conhecer os estudos já elaborados e ter conhecimento 
do material que está disponível online. Embora ainda seja difícil 
encontrar a produção de um programa de pós-graduação ou 
universidade totalmente compilada em plataformas na internet, 
as produções disponíveis online podem ser consideradas de fácil 
acesso em relação àquelas que se encontram apenas impressas, 
sobretudo se pensarmos em um país continental como o Brasil, 
cujo desenvolvimento do ensino superior cada vez mais engloba 
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universidades que se localizam em centros urbanos menores e mais 
marginais. Assim, compreende-se a limitação atual do acesso aos 
arquivos disponíveis na internet como algo que vem sendo pouco 
a pouco corrigido, mas que ainda merece atenção das instituições 
acadêmicas. De todo modo, a fim de ampliar o recorte temporal e 
o fôlego da pesquisa Mídia e Fronteiras, em andamento, é preciso 
retomar o acesso às produções não disponíveis em repositórios 
online. Por isso, o processo desperta ainda o reconhecimento de 
se estar trabalhando com um recorte da realidade de produção 
acadêmica, o que igualmente incide no limite da pesquisa. 

Desse modo, novos interesses despertam passos futuros da 
pesquisa. Nos próximos textos, pretende-se retomar a reflexão 
acerca de conceitos, com proposições conceituais de fronteira a 
partir do corpus, ou ainda sobre a elaboração ou aprimoramento dos 
métodos apropriados nos estudos analisados. Ademais, há que se 
considerar a configuração que possuem os meios de comunicação 
e os aparatos midiáticos da fronteira. 

Outro tema que vem sendo explorado no conjunto dos estudos 
é a migração, em que são analisadas novas categorias e olhares 
com recortes mais específicos, buscando a contribuição dos 
pesquisadores da comunicação para a questão. Nesse sentido, 
é exemplo de fenômeno que, assim como outros, diz respeito à 
humanidade, perpassa a realidade das fronteiras internacionais e 
se coloca como desafio para diferentes áreas do conhecimento.

Dados do presente texto apontam para concentração dos 
estudos sobre mídia e fronteiras do centro-oeste para o sul. Sabe-se 
das diferenças de vegetação e características populacionais que 
diferem o povoamento nas fronteiras do norte (mata, ríos, povoados 
distantes etc), no entanto não sabemos claramente a dimensão 
no que tange ao contato fronteiriço e à produção/circulação de 
mídias locais em cidades-gêmeas e outros pontos de conexão 
nas fronteiras internacionais. Conhecer essas realidades permite 
a construção de inferências acerca de resultados da pesquisa e 
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ainda a possibilidade de conexões e outras perspectivas a serem 
exploradas. Por isso, considera-se pertinente ainda a realização 
de um levantamento de toda a mídia fronteiriça brasileira, ou seja, 
Arcos Sul, Centro e Norte, a fim de comparar a oferta midiática 
com o reconhecimento dos estudos do que se pode denominar 
mídia de fronteira. 

Poucos pesquisadores têm a preocupação de realizar 
investigações que acompanhem determinados fenômenos de modo 
longitudinal como o aqui exposto. Assim, os resultados alcançados 
até o momento constituem o ponto de partida para a busca de 
outros aspectos entre os trabalhos analisados, bem como para o 
desenvolvimento de outras reflexões a respeito dos estudos sobre 
mídia e fronteiras.  Um dos elementos importantes a ser considerado 
diz respeito à compilação que a pesquisa realiza, delineando o 
Estado da Arte sobre os estudos que envolvem mídia e fronteiras no 
Brasil. Na medida em que é realizada a cartografia das dissertações 
e teses produzidas nos Programas de Pós-graduação brasileiros 
ligados ao campo da Comunicação, possibilita-se que avanços 
surjam, enfocando estes espaços e os meios de comunicação 
que relatam, retratam e participam da construção de culturas e 
de identidades fronteiriças. 

A pesquisa apresenta resultados preliminares e uma reflexão 
sobre como o método e a própria investigação sobre mídia 
e fronteiras colaboram para a construção de conhecimentos 
específicos no campo da Comunicação. O texto esmiuçou o 
método cartográfico empregado na pesquisa “Mídia e Fronteiras 
– Cartografia dos Estudos no Brasil” e buscou apontar avanços e 
percalços investigativos para a construção de um conhecimento 
específico no campo da Comunicação. Considera-se que a pesquisa 
da pesquisa empreendida tem, portanto, papel fundamental na 
identificação de avanços científicos apontados no corpus, uma vez 
que ajuda a erigir um panorama dos estudos de mídia e fronteiras, 
estabelecendo categorias analíticas complementares ao tipo de 
conhecimento científico que vem sendo constituído sobre a temática.
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Parceria Em Dia com a Pesquisa e Projeto Unbral 
Fronteiras em 2018

Karla Maria Müller, Adriana Dorfman, Dulce Mazer, Thaís Leobeth*

Em 2018, o Programa de Extensão Em Dia com a Pesquisa, 
ligado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
e à Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), apoiou a 
realização de eventos promovidos pelo Projeto Unbral Fronteiras - 
Portal de Acesso Aberto das Universidades Brasileiras sobre Limites 
e Fronteiras. Ainda que não exaustiva das atividades realizadas, 
a exposição que segue dá uma ideia da dinâmica de interação 
entre esses projetos. 

PALESTRA “A FRONTEIRA COMO CAMPO DE PESQUISA 
NAS CIÊNCIAS SOCIAIS”

Em março de 2018, a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul recebeu o professor e pesquisador Dr. José Lindomar 
Albuquerque, docente da área de Sociologia na Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), para a palestra “A fronteira como 
campo de pesquisa nas Ciências Sociais” (figura 1). 

https://dx.doi.org/10.21826/2525-913X-2018-5-03
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O evento foi realizado no auditório Pantheon, no Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH/UFRGS), por iniciativa 
do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, com parceria 
do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Projeto Unbral 
Fronteiras e Programa de Extensão Em Dia com a Pesquisa, todos 
vinculados à UFRGS. 

AULA ABERTA: A FRONTEIRA AMAZÔNICA NO CONFLITO E 
PÓS-CONFLITO COLOMBIANO

O Em Dia com a Pesquisa, em parceria com o Programa de 
Pós-Graduação em Geografia (POSGEA/UFRGS), promoveu 
a Aula Aberta “A fronteira amazônica no conflito e pós-conflito 
colombiano” ministrada pelo professor colombiano doutor Carlos 
Zárate Botía, docente da Universidad Nacional de Colombia Sede 
Amazonia (figuras 2 e 3). A atividade aconteceu na Faculdade 
de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico/UFRGS), em maio 
de 2018, com apoio do Projeto Unbral Fronteiras, do Instituto de 

Figura 1: Professor José Lindomar proferindo a palestra

Fonte: Arquivo do Em Dia com a Pesquisa (2018).
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Figura 2: Aula Aberta com professor colombiano Carlos Zárate Botía

Fonte: Arquivo do Em Dia com a Pesquisa (2018).

Figura 3: Aula Aberta com professor colombiano Carlos Zárate Botía

Fonte: Arquivo do Em Dia com a Pesquisa (2018).
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Geociências, Departamento de Geografia e do Projeto de Pesquisa 
Mídia e Fronteiras: Cartografia dos Estudos no Brasil, vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação (UFRGS).

O evento integrou a programação do curso de Estudos 
Fronteiriços, anualmente disponibilizado pelo Programa de Pós-
Graduação em Geografia (POSGEA/UFRGS), cujo tema, na 
edição de 2018, foi “Estudos Fronteiriços: a Amazônia e o Prata 
em perspectiva comparada”, ministrado pela professora Adriana 
Dorfman juntamente com o professor Carlos Zárate. 

VII SEMINÁRIO INTERNACIONAL AMÉRICA PLATINA E 
III COLÓQUIO UNBRAL DE ESTUDOS FRONTEIRIÇOS

O VII Seminário Internacional América Platina (SIAP) foi 
realizado nos dias 22 e 23 de outubro de 2018, na Faculdade de 
Biblioteconomia e Comunicação (Fabico) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre. A sétima edição 
teve como tema “Migrações, Mediações e Fronteiras”. 

Com a proposta de encontros bianuais, o Seminário surgiu 
em 2006, com a primeira edição em Campo Grande (MS), sob o 
tema “Educação, Integração e Desenvolvimento Territorial”. Ela 
envolveu pesquisadores brasileiros, paraguaios, argentinos e 
franceses. O II SIAP promoveu, em 2008, “Diálogos regionais e 
Dilemas contemporâneos”, com ênfase em aspectos da realidade 
cotidiana, como economia, história, cultura e práticas regionais. 
O evento reuniu oito nacionalidades - Brasil, Argentina, Uruguai, 
Paraguai, Chile, Bolívia, México, Itália e França -, na Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul.

Em 2010, a 3ª edição recebeu mais de 500 inscritos, entre 
brasileiros, argentinos, bolivianos, paraguaios e uruguaios, e mais 
de 230 trabalhos. Foi realizado em Campo Grande (UFMS/MS). 
Abordou o tema “Identidade, Diversidade e as Linguagens do 
Território Platino”.  O IV SIAP foi sediado pela Faculdade de Filosofia 
e Letras da Universidade de Buenos Aires e pela Universidade 
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Popular das Mães da Praça de Maio, atualmente Instituto Nacional 
de Direitos Humanos Mães da Praça de Maio. Teve como tema 
central “UNASUR: Nações, etnicidades e fronteiras em redefinição”.

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) recebeu a 
V edição do SIAP, em 2014, em Dourados (MS), que teve como tema 
“Fronteiras de Diversidade, Resistências e Rupturas”. Completando 
dez anos em 2016, a VI edição foi sediada pela Universidade 
Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande 
(MS) e teve como tema “América Platina: alargando passagens e 
desvendando os labirintos da integração”. Nessa ocasião, abrigou 
o I Colóquio Unbral de Estudos Fronteiriços (I CUEF). 

Portanto, a 7ª edição do evento veio dar continuidade às 
edições anteriores, se consagrando como espaço de discussão 
acadêmica sobre as problemáticas e os desafios contemporâneos 
da sociedade platina, latina, extrapolando a região e considerando 
sua interação e repercussão global. Realizar o VII SIAP em Porto 
Alegre contribuiu com o objetivo de manter o evento como itinerante, 
tendo em vista que os pesquisadores envolvidos tratam de temáticas 
e fenômenos considerados de abrangência internacional, abrindo 
possibilidades de compartilhamento de resultados de seus estudos 
com colegas das diferentes áreas do conhecimento de instituições 
de ensino em nível superior, sediadas em países do Prata e da 
América Latina.

Rosa Moura, representante do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada proferiu a Conferência de Abertura (figura 4).

O evento recebeu trabalhos de pesquisadores de vários pontos 
da América Platina, compartilhados na forma de posters e totalizando 
41 trabalhos (figura 5). Os debates foram organizados em torno de 
mesas com os seguintes temas, correspondendo aos quatro eixos 
temáticos propostos pelo evento: Abordagens Territoriais, Migrações 
e Mediações, Comunicação e Cultura e Política e Economia (figura 6).  
19 destacados pesquisadores participaram destes debates 
multidisciplinares  na condição de membros de grupos de pesquisa 
traçando um rico painel de experiências e práticas.
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Figura 4: Conferência de Abertura com a pesquisadora Rosa Moura

Foto: Ronaldo Milanez (2018).

Figura 5: Exposição de pôster

Foto: Ronaldo Milanez (2018).
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Figura 6: Mesa do painel temático Comunicação e Cultura

Foto: Ronaldo Milanez (2018).

Em média, 180 pessoas participaram do evento nos dois 
dias de programação, incluindo expositores, palestrantes, 
conferencista, painelistas, mediadores e autoridades institucionais. 
23 universidades/instituições se fizeram presentes: Universidade 
de Uberlândia, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Mato Grosso 
do Sul, Universidade Federal da Grande Dourados, Universidade 
Federal de Santa Maria, Universidade Paulista, Universidade 
Federal de Pelotas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos, Universidade Federal da Fronteira Sul, Universidade 
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Universidade 
Federal do Paraná, Universidad Nacional de Avellaneda (Argentina), 
Universidad Nacional de Quilmes (Argentina), Universidad de 
Buenos Aires (Argentina), Universidad de la República (Uruguai), 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Universidade 
Federal de São Paulo, Universidade Federal do Pampa, Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada/IPEA e Observatório das Metrópoles/
INCT-CNPq. 
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Em termos de publicação, a sétima edição do Seminário 
Internacional América Platina está disponibilizando seus Anais, 
que reúnem o conjunto de produções científicas que circularam no 
evento. Nessa publicação estão reunidas a conferência de abertura, 
bem como as apresentações dos 15 painelistas que compuseram 
os quatro painéis temáticos. Soma-se a esse conteúdo, os resumos 
referentes aos pôsteres. O material pode ser acessado também 
através do Portal Unbral Fronteiras (http://unbral.nuvem.ufrgs.br/
site/) e no LUME, repositório da UFRGS. 

Juntamente com a programação do VII SIAP, foi realizado o 
III Colóquio Unbral de Estudos Fronteiriços, promovido pelo Grupo 
de Pesquisa Espaço, Fronteira, Informação e Tecnologia (GREFIT) 
por meio do Projeto Unbral Fronteiras - Portal de Acesso Aberto 
das Universidades Brasileiras sobre Limites e Fronteiras. 

O I Colóquio Unbral de Estudos Fronteiriços, com o lançamento 
da edição 2015 do Anuário Unbral das Fronteiras Brasileiras ocorreu 
em 2016 e foi abrigado pela VI edição do Seminário Internacional 
América Platina, sediada na Universidade Estadual do Mato Grosso 
do Sul (UEMS), em Campo Grande (MS). Já o II Colóquio Unbral 
de Estudos Fronteiriços foi integrado ao VI Seminário de Estudos 
Fronteiriços (VI SEF), ocorrendo em Corumbá (MS), em 2017, e 
lá foi lançado o Anuário Unbral das Fronteiras Brasileiras 2016.

A programação da terceira edição do Colóquio contou com três 
palestras (figura 7), que apresentaram as atividades de pesquisa e 
aprimoramento do Portal realizados no último ano, bem como os 
eventos acadêmicos com os quais o projeto atuou como parceiro ou 
participante. O Colóquio Unbral de Estudos Fronteiriços é realizado 
com o objetivo de apresentar os progressos e desafios do projeto, e 
também de ouvir críticas e sugestões de pesquisadores, professores 
e estudantes da comunidade de Estudos Fronteiriços que veem no 
Portal Unbral Fronteiras importante fonte de dados. Na ocasião, 
foram lançadas as edições digitais do Anuário Unbral Fronteiras 
2017 e 2018.
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Figura 7: Mesa do III Colóquio Unbral de Estudos Fronteiriços

Foto: Ronaldo Milanez (2018).
 

A organização e realização dos dois eventos, III CEUF e 
VII SIAP, foi resultado de uma parceria entre o Projeto Unbral 
Fronteiras e o Programa de Extensão Em Dia com a Pesquisa. 
Em termos institucionais, apoiaram os eventos a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a 
Pró-Reitoria de Pesquisa (Propesq/UFRGS), a Pró-Reitoria de 
Extensão (Prorext/UFRGS), o Programa de Pós-Graduação em 
Geografia (POSGEA/UFRGS), o Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação (PPGCom/UFRGS) e a Associação de Estudos 
Fronteiriços. 

REFERÊNCIA

FACEBOOK. Página do Em Dia com a Pesquisa. Disponível em: <https://www.
facebook.com/EmDiaComAPesquisa/>. Acesso em: 10 de Out. 2018. 
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Divulgação do Projeto Unbral Fronteiras  
em eventos de 2018

Adriana Dorfman, Karla Maria Müller, Dulce Mazer, Thaís Leobeth, 
Cátia Cilene Froehlich, Bruna Bianchi Cagliari*

Durante o ano de 2018, o Projeto Unbral Fronteiras foi representado 
em diversos eventos, alguns deles organizados com auxílio da 
coordenadora do Unbral, professora Adriana Dorfman. Em outros, a 
vice-coordenadora, professora Karla Maria Müller e integrantes da equipe 
também prestigiaram eventos externos à UFRGS, ampliando a divulgação 
do projeto. 

SEMINARIO HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TEORÍA 
DE LAS FRONTERAS LATINOAMERICANAS

Nos dias 24 e 25 de janeiro de 2018 teve lugar em Iquique, 
cidade no norte do Chile, o seminário internacional “Hacia la 
construcción de una teoría de las fronteras latinoamericanas”, no 
marco das comemorações do vigésimo aniversário do Instituto 
de Estudios Internacionales da Universidad Arturo Prat (figura 1). 

Além de divulgar o projeto Unbral Fronteiras (fonte dos dados 
analisados na comunicação Investigaciones académicas sobre 
contrabando) nesse evento que reuniu especialistas de vários 
países da América Latina, Adriana Dorfman, coordenadora do 
Unbral Fronteiras foi convidada a visitar a Universidad Provada 
de Tacna e conhecer as relações de colaboração e comércio que 
acionam as complementaridades na fronteira com a cidade peruana 
de Arica (figura 2).

https://dx.doi.org/10.21826/2525-913X-2018-5-03
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Figura 1: Destacados fronteirólogos latino-americanos em Iquique

Fonte: Comunicação do evento (2018).

Figura 2: Perspectivas de intercâmbio com o Reitor da Universidad Privada 
de Tacna

Fonte: Arquivo pessoal de Adriana Dorfman (2018).
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I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE SANEAMENTO E SAÚDE 
AMBIENTAL

Em 04 e 05 de junho de 2018, na Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Pelotas, Adriana Dorfman foi mediadora 
do painel Contexto Socioambiental na Bacia Hidrográfica 
Transfronteiriça Mirim-São Gonçalo: antecedentes e desafios. 
Esse painel aconteceu no âmbito do I Seminário Internacional de 
Saneamento e Saúde Ambiental “Desafios em Bacias Hidrográficas 
Transfronteiriças”, organizado pelo Curso de Gestão Ambiental, 
pelo Centro de Integração do Mercosul da Universidade Federal 
de Pelotas, pela Agência de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa 
Mirim (ALM), e pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação 
Oswaldo Cruz. O segundo dia acolheu painéis abordando o 
Dia Internacional do Meio Ambiente e o Planejamento, Gestão, 
Tecnologias em Saneamento Ambiental: desafios transfronteiriços. 

Figura 3: Divulgação do evento

Fonte: Divulgação do evento (2018).
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ABS WORLD MEETING

A 2ª Conferência Mundial da Associação de Estudos Fronteiriços 
foi organizada pela Universidade de Viena, na Áustria. O evento 
aconteceu entre 10 e 14 de julho de 2018 na Universidade de Viena 
(10 a 12 de julho de 2018) e na Universidade da Europa Central 
em Budapeste (13 e 14 de julho de 2018). A professora Dorfman 
integrou o Comitê Científico e apresentou o trabalho “Um balanço 
sobre os estudos sobre contrabando no Brasil”, no qual explorou 
os recursos do Portal Unbral Fronteiras para apresentar o estado 
da arte do conhecimento sobre o comércio transfronteiriço e ilícito 
no país.

A Conferência Mundial 2018 da Associação de Estudos 
Fronteiriços é o maior e mais relevante evento do mundo sobre 
fronteiras e assuntos a elas relacionados. O tema orientador 
da edição de 2018 foi “Fronteirizações e suas consequências: 
interpretando as evidências do século XX pós-colonial e pós-
imperial”. Estavam presentes 450 participantes de 54 países e todos 
os continentes, experts renomados e estudantes, cobrindo todos 
os campos das Humanidades e das Ciências Sociais (Figura 4). 
Muitos aspectos despertaram interesse nessa conferência, em sua 
amplitude de painéis e palestrantes. 

Figura 4: Pesquisadores mexicanos e brasileiros se encontraram em Viena e 
Budapest.

Fonte: Arquivo pessoal de Adriana Dorfman (2018).
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XIV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA 
DE INVESTIGADORES DE LA COMUNICACIÓN

O Projeto Unbral Fronteiras também foi representado no “XIV 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación”, através da participação da vice-coordenadora Karla 
Maria Müller e da integrante Thaís Leobeth, com apresentação de 
paper produzido em coautoria com a também integrante do Projeto, 
Dulce Mazer (figura 5). O trabalho intitulado “Cartografia dos estudos 
de mídia e fronteiras no Brasil: contribuições epistemológicas do 
método” foi apresentado no Grupo de Trabalho “Teoría y Metodologia 
de la Investigación en Comunicación”. 

Figura 5: Apresentação no XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Investigadores de la Comunicación.

Fonte: Arquivo pessoal de Thaís Leobeth (2018).

A décima quarta edição do evento teve como tema 
“Comunicación en sociedades diversas: Horizontes de inclusión, 
equidad y democracia” e foi realizado de 30 de julho a 1º de agosto 
de 2018, na Facultad de Ciencias Sociales da Universidad de Costa 
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Rica (UCR), em San José, capital da Costa Rica. O congresso foi 
organizado pela Asociación Latinoamericana de Investigadores 
de la Comunicación (ALAIC) e pelo Centro de Investigación en 
Comunicación (CICOM) da Universidad de Costa Rica (UCR).

ENCUENTROS ENTRE LA AMAZONIA, AMÉRICA Y EUROPA: 
FRONTERAS SIN MUROS NI HEGEMONÍAS

O Unbral Fronteiras colaborou com a divulgação da Cátedra 
Imani realizada em Letícia, na Colômbia, entre agosto e dezembro 
de 2018, com o tema “Encuentros entre la Amazonía, América y 
Europa: fronteras sin muros y sin hegemonias”. A coordenadora 
do Projeto Unbral Fronteiras, Adriana Dorfman, participou das 
atividades iniciais da Cátedra, que é vinculada à Universidad 
Nacional de Colombia, sede Amazônia (figura 6).

Figura 6: Adriana Dorfman com o Prof. Pedro Rapozo, da Universidade do 
Estado do Amazonas, participando da Cátedra IMANI.

Fonte: Arquivo pessoal de Adriana Dorfman (2018).
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A Cátedra do Instituto Amazonico de Investigaciones (IMANI) 
foi uma iniciativa do Grupo de Estudios Transfronterizos, com 
cooperação acadêmica e institucional do Colegio de la Frontera Norte 
(El Colef), da Universidad Complutense de Madrid (UCM), Border 
in Globalization Partnership (BIG), Consorcio para la Investigación 
Comparativa en Integración Regional y Cohesión Social, (RISC/
Universidad de Antioquia), Instituto de Estudios Políticos (IEP), 
Banco de la República  (Colombia), Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); Grupo de 
Investigación en Desarrollo Sustentable Amazónico (DRA/ U.N. Sede 
Amazonia), Grupo de Investigación: Historia, Ambiente y Política 
(HAP/ U.N. Sede Amazonia), Grupo de Estudios en Ordenamiento 
Territorial (GEOT-UPTC), entre outros.

41º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS  
DA COMUNICAÇÃO

De 2 a 8 de setembro de 2018, a integrante do Projeto Unbral 
Fronteiras, doutoranda Thaís Leobeth, participou do 41º Congresso 
Brasileiro de Ciências da Comunicação com o artigo “Mídia impressa 
fronteiriça: Escalas espaciais nas abordagens da temática rural”, em 
coautoria com a vice-coordenadora do projeto, professora Karla Maria 
Müller. O trabalho foi apresentado no Grupo de Pesquisa Geografias 
da Comunicação, que se caracteriza por reunir pesquisadores, 
professores e estudantes de pós-graduação dedicados a estudos 
interdisciplinares cuja convergência direciona-se especialmente 
para leituras geográficas e sociais de fenômenos relacionados com 
as fronteiras internacionais, processos migratórios, distribuição 
e localização de meios de comunicação, configurações rurais e 
urbanas, entre outros. Nesse sentido, caracteriza-se como um 
espaço de diálogo em que se insere os temas vinculados ao Projeto 
Unbral Fronteiras. A figura 7 é uma ilustração da apresentação. 
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Figura 7: Apresentação no GP Geografias da Comunicação

Fonte: Arquivo pessoal de Thaís Leobeth (2018).

O congresso anual é organizado pela Sociedade Brasileira 
de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) e neste 
ano teve como instituição parceira e realizadora a Universidade da 
Região de Joinville (Univille), de Joinville/SC. O evento é itinerante e 
configura-se como o maior encontro de pesquisadores, professores 
e estudantes do Campo da Comunicação do Brasil.

IV ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM 
JORNALISMO AMBIENTAL

O trabalho do Portal Unbral Fronteiras foi divulgado no IV 
Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo Ambiental 
(IV ENPEJA) realizado nos dias 27 e 28 de setembro de 2018, 
na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico), da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto 
Alegre. A participação se deu por meio de apresentação do artigo 
intitulado “O rural na mídia impressa local fronteiriça: abordagens 
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do bioma pampa e do agronegócio”, de autoria da doutoranda 
Thaís Leobeth, integrante do Projeto Unbral Fronteiras, e da vice-
coordenadora do Projeto, Karla Maria Müller (figura 8). 

Figura 8: Participação no IV Encontro Nacional de Pesquisadores em 
Jornalismo Ambiental

Fonte: Página do IV ENPEJA no Facebook (2018).
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O trabalho foi apresentado na categoria Comunicações Livres. O 
evento congrega pesquisadores, professores e estudantes de várias 
áreas do conhecimento, fator que permite diálogo de fenômenos 
ambientais relacionados às regiões de fronteira internacional. 

VI COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE COMÉRCIO  
E CIDADE

O Unbral apoiou o VI Colóquio Internacional sobre Comércio 
e Cidade (CinCci), realizado no período de 03 a 06 de setembro 
de 2018, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre. O evento integrou a 
programação científica da Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ANPUR). Como 
coordenadora do Unbral, Adriana Dorfman participou Mesa Redonda 
Territórios Transfronteiriços, apresentando uma síntese dos “Estudos 
Fronteiriços e Urbanos Brasileiros” (figura 9).

Figura 9: Coordenadora do Unbral na Mesa Redonda Territórios 
Transfronteiriços

Fonte: Arquivo pessoal de Adriana Dorfman (2018).
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O propósito do CinCci é reunir pesquisadores e pesquisadoras, 
profissionais e estudantes para discutir as atividades de comércio 
e serviços e sua relação com o território, a imagem da cidade e a 
paisagem urbana, bem como sobre seu papel na dinâmica urbana 
e regional e na produção arquitetônica, desde um ponto de vista 
interdisciplinar.

III CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA POLÍTICA, 
GEOPOLÍTICA E GESTÃO DO TERRITÓRIO

De 10 a 14 de setembro de 2018, pesquisadores, professores, 
profissionais e estudantes de graduação e de pós-graduação 
estiveram reunidos para os debates do III Congresso Brasileiro de 
Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território (CONGEO). 
A terceira edição teve como temática “Crise e reinvenção dos 
espaços da política”. Além da divulgação do evento, o Projeto 
Unbral Fronteiras participou com a presença da coordenadora 
Adriana Dorfman, que, na oportunidade, apresentou as edições 
2015 e 2016 do Anuário Unbral das Fronteiras Brasileiras (figura 10). 

Durante o evento, Adriana Dorfman foi coordenadora do eixo 
temático Fronteiras e Limites em múltiplas escalas, juntamente 
com os pesquisadores Gutemberg Vilhena da Silva e Rebeca 
Steiman. Integrantes do Unbral também participaram do CONGEO 
com apresentação de trabalhos. “A fronteira no ensino básico de 
geografia política” foi tema abordado por Cátia Cilene Pereira 
Froehlich. “Geografia política e ensino: inovações temáticas, 
conceituais e metodológicas: Descolonizando o ensino de geografia 
da África” foi tema da apresentação de Bruna Bianchi Cagliari. 
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XXX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O Projeto Unbral Fronteiras foi representado também na 
trigésima edição do Salão de Iniciação Científica (XXX SIC) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul por meio da participação 
da aluna do curso de graduação em Relações Públicas, Júlia 
Petracco Herzog, bolsista de iniciação científica (figura 11). Na 
oportunidade, a mesma apresentou suas atividades na pesquisa 
Mídia e Fronteiras: Cartografia dos Estudos no Brasil, projeto 
vinculado ao Unbral e coordenado pela professora Karla Maria 
Müller. 

A exposição se deu na seção Comunicação, Cultura e 
Linguagem. O evento foi realizado de 15 a 19 de outubro de 2018, 
no Campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, em Porto Alegre.

Figura 10: Lançamento do Anuário Unbral das Fronteiras Brasileiras no 
Congeo 2018

Fonte: Arquivo pessoal de Adriana Dorfman (2018).
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Figura 11: Júlia Petracco Herzog em apresentação no XXX SIC

Fonte: Karla Maria Müller (2018). 

VII SEMINÁRIO INTERNACIONAL AMÉRICA PLATINA E III 
COLÓQUIO UNBRAL DOS ESTUDOS FRONTEIRIÇOS

O ano de 2018 foi marcado por grande empenho de parte 
da equipe do projeto para viabilizar a realização do VII Seminário 
Internacional América Platina e III Colóquio Unbral de Estudos 
Fronteiriços (figura 12). Os trabalhos iniciaram em abril de 2018 
e se estenderam até o final do ano. Passando pela concepção do 
evento e elaboração de seu projeto, pela obtenção de financiamento 
e de acordos com parceiros, pela criação da identidade visual e 
divulgação em diferentes canais, pela viabilização da participação 
de pesquisadores representativos de importantes grupos de 
investigação, pelo recebimento de propostas e montagem da 
programação, até chegarmos na realização do evento e publicação 
dos anais, a equipe amadureceu na integração do trabalho.
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Figura 12: Painel temático Política e Economia no III SIAP e III CUEF

Foto: Ronaldo Milanez (2018).

O resultado foi muito positivo, registrado nos volumosos anais e 
nas inúmeras propostas de continuidade das atividades de pesquisa 
relacionadas aos Estudos Fronteiriços. Entendemos que o grande 
esforço resultou em um evento produtivo que aprofundou as relações 
da comunidade.

A FRONTEIRA, UM RECURSO TERRITORIAL?

Entre 02 e 09 de dezembro de 2018, a professora Dorfman 
participou do Seminário doutoral A Fronteira, um recurso territorial? 
na Université D’Artois – Maison de la Recherche, em Arras, França. 
Organizado por B. Reitel, o seminário proporcionou a discussão 
de metodologias relevantes para os Estudos Fronteiriços e a troca 
entre pesquisadores destacados.
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Figura 13: Cartaz de divulgação do Seminário

Fonte: Arquivo pessoal de Adriana Dorfman (2018).
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Encerrando um ano bastante agitado, atividades na Universidade 
de Lille (o seminário O Contrabando ontem e hoje: atividade ilícita e 
sociabilidade transfronteiriça e aulas no Departamento de Geografia) 
permitiram difundir o trabalho do Portal Unbral Fronteiras em 
diferentes lugares. Seguimos...
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Apresentação

Participantes do VII SIAP e III CUEF, sejam bem-vindos a 
Porto Alegre!

É com muita honra que entregamos a vocês os Anais do VII 
Seminário Internacional América Platina e III Colóquio Unbral de 
estudos fronteiriços, esperando contribuir para o fortalecimento 
da pesquisa em Fronteiras, Mediações e Migrações, e para o 
estreitamento das relações institucionais e pessoais que caracterizam 
nossos projetos e percursos.

Nos dias 22 e 23 de outubro de 2018 ocorre o VII Seminário 
Internacional América Platina (VII SIAP) e o III Colóquio Unbral de 
Estudos Fronteiriços (III CUEF), na Faculdade de Biblioteconomia 
e Comunicação (FABICO/UFRGS). Gostaríamos de compartilhar 
aqui um pouco da história desses eventos, registrar a dinâmica 
proposta, reconhecer os apoios recebidos e trazer alguns dados que 
falam sobre o esforço de todos nós para estarmos aqui reunidos.   

A primeira edição do SIAP aconteceu em 2006, em Campo 
Grande (MS), com o tema “Educação, integração e desenvolvimento 
territorial”. Buscava-se fomentar o diálogo interdisciplinar entre 
pesquisadores brasileiros, paraguaios, argentinos e franceses 
ligados às Ciências Humanas e áreas afins. 
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O II SIAP discutiu “Diálogos regionais e dilemas contemporâneos”, 
com ênfase em aspectos da realidade cotidiana, como economia, 
história, cultura e práticas regionais. O evento ocorreu em 2008 e 
reuniu oito nacionalidades – Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, 
Chile, Bolívia, México, Itália e França – na Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul.

Em 2010, a III edição recebeu mais de 500 inscritos, entre 
brasileiros, argentinos, bolivianos, paraguaios e uruguaios, e mais 
de 230 trabalhos. Foi realizada em Campo Grande (UFMS – MS) 
e abordou o tema “Identidade, diversidade e as linguagens do 
território platino”. 

O IV SIAP, em 2012, aconteceu na Faculdade de Filosofia 
e Letras da Universidade de Buenos Aires e na Universidade 
Popular das Mães da Praça de Maio, atualmente Instituto Nacional 
de Direitos Humanos Mães da Praça de Maio. Teve como tema 
central “UNASUR: nações, etnicidades e fronteiras em redefinição”. 

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) recebeu 
a V edição do SIAP, em 2014, em Dourados (MS), tendo como tema 
“Fronteiras de Diversidade, Resistências e Rupturas”. 

Os dez anos do Seminário consolidaram o evento em 2016, na 
VI edição, sediada pela Universidade Estadual de Mato Grosso do 
Sul (UEMS), em Campo Grande (MS). O VI SIAP Teve como tema 
“América Platina: alargando passagens e desvendando os labirintos 
da integração”. Pela primeira vez, SIAP e CUEF foram realizados 
de forma integrada. Os CUEFs expressam o propósito do projeto 
Unbral Fronteiras – portal de acesso aberto das universidades 
brasileiras sobre limites e fronteiras de trabalhar em uma dinâmica 
permeável entre o círculo de pesquisadores diretamente ligados 
à pesquisa, investigadores próximos e a comunidade ampla dos 
Estudos Fronteiriços.

Em 2017, o II Colóquio Unbral de Estudos Fronteiriços se 
associou ao VII Seminário de Estudos Fronteiriços (VII SEF), 
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ocorrendo em Corumbá, Mato Grosso do Sul, e lá foi lançado o 
Anuário Unbral das Fronteiras Brasileiras 2016.

Neste VII SIAP e III CUEF buscamos consolidar um espaço de 
encontro e diálogo entre os pesquisadores e grupos de pesquisas 
de diversas áreas do conhecimento, focando nas “Migrações, 
mediações e fronteiras” relacionadas ao espaço platino ou que o 
ultrapassam. 

▼
A programação do evento inicia na tarde de 22 de outubro de 

2018, com o credenciamento e a realização do III Colóquio Unbral 
de Estudos Fronteiriços. Após apresentação dos resultados do 
Unbral Fronteiras em 2017 e 2018 por pesquisadores do projeto, 
convidamos os experts brasileiros e estrangeiros a contribuírem 
na definição do seguimento das pesquisas. 

Na sequência, a Conferência de Abertura “Fronteiras do Brasil 
– migrações e fronteiras no contexto contemporâneo”, proferida por 
Rosa Moura (IPEA), abre oficialmente o VII SIAP. Partindo de uma 
abordagem geral sobre migrações e fronteiras, serão apresentadas 
as migrações fronteiriças nos três arcos fronteiriços ou específicas a 
cada um deles. Esta pesquisadora possui longa trajetória no estudo 
do urbano na fronteira e participa atualmente do projeto Fronteiras 
do Brasil, da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais Urbanas 
e Ambientais (Dirur) do IPEA, em cooperação com o Ministério da 
Integração Regional. Rosa Moura nos apresenta, portanto, uma 
visão atualizada e informada pela experiência.

No dia 23 de outubro temos os painéis “Abordagens 
territoriais”, “Migrações e Mediações”, “Comunicação e Cultura” 
e “Política e Economia”. A escolha desses eixos visou contemplar 
a interdisciplinaridade presente na interface entre Ciências da 
Comunicação e Ciências Humanas. Cada painel conta com a 
participação de pesquisadores de diferentes Grupos de Pesquisa e 
origens geográficas e com um mediador. Cada painelista participa 
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como representante de seu grupo de pesquisa, de modo que a 
cada um foi solicitado que apresentasse sua equipe, as questões 
que o grupo tem tratado, seus projetos e as ações desenvolvidas, 
os principais resultados e as perspectivas futuras. 

O painel temático Abordagens Territoriais inicia com Maria José 
Martinelli Silva Calixto (UFGD) trazendo as pesquisas realizadas no 
âmbito da Rede de Pesquisadores sobre Cidade Médias (ReCiMe). 
Em seguida, Alejandro Benedetti (UBA) problematiza diferentes 
fronteiras em distintas perspectivas disciplinares, dimensões 
de estudo e escalas espaço-temporais de análise. Fábio Kuhn 
(UFRGS) traz perspectivas para uma história do Atlântico Sul 
e Beatriz Dornelles (PUCRS) apresenta o estudo da imprensa 
interiorana no Brasil e em Portugal.

Leonice Alves Pereira Mourad (UFSM) abre o segundo painel 
temático abordando a fronteira entre saberes científicos, saberes 
tradicionais e o giro decolonial. Logo após, José Lindomar Coelho 
Albuquerque (UNIFESP) apresenta as atividades desenvolvidas 
pelo LIMINAR – Laboratório de Investigação em Migração, 
Nação e Região de fronteira. Por fim, Eduardo Vizer (UBA) tece 
considerações sobre a sobrevivência da colonização europeia 
na Indoamérica, mais especificamente no Brasil e na Argentina, 
partindo do questionamento “Que América é essa?”.

A análise de representações de identidades em produções 
audiovisuais, tendo “regiões” como protocolo de pesquisa, será 
abordada por Flavi Ferreira Lisbôa Filho (UFSM), que abre o 
terceiro painel. Na sequência, Daniel Francisco de Bem (UFFS) 
faz considerações sobre as fronteiras das culturas e as culturas de 
fronteira, numa perspectiva antropológica. Eliana Sturza (UFSM) 
discute o portunhol como língua de fronteira e dos fluxos migratórios 
e, finalmente, Valesca Brasil Irala (Unipampa) propõe olhares 
plurais para as práticas letradas, em busca da desnaturalização das 
fronteiras nos contextos de ensino em relação, reflexões tecidas 
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no grupo de pesquisa Fronteira e Linguagem no Espaço Platino, 
sediado na UNIPAMPA/Bagé.

O painel 4 – Política e Economia – começa com a defesa 
do “Retorno do desenvolvimento econômico ao debate”, feita por 
Lisandra Pereira Lamoso (UFGD). Em seguida, Mariano Pauluk 
(UNDA/UNQ) aborda as políticas para integração e desenvolvimento 
da fronteira Brasil, Uruguai e Argentina, seguido por Maurício Pinto 
da Silva (UFPel) falando sobre planejamento e gestão ambiental 
transfronteiriça, e Ilza Maria Tourinho Girardi (UFRGS), abordando 
o Jornalismo Ambiental.

Os resumos dessas apresentações podem ser consultados 
nestes Anais. Aos mediadores se solicita que resumam os pontos 
centrais do debate entre os 20 experts e o público (formado por 
mais de 150 estudantes, professores e pesquisadores da área) 
e que compartilhem suas conclusões na mesa de encerramento.

Concomitante ao evento, serão exibidos em monitores 
eletrônicos os 41 pôsteres virtuais dos 74 professores, pesquisadores, 
alunos de graduação e pós-graduação que tiveram seus resumos 
aceitos e publicados neste volume.

▼
Toda a programação acontece no térreo da Faculdade de 

Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS (R. Ramiro Barcelos, 
2705 – Porto Alegre/RS). Agradecemos à direção da Faculdade e 
a todos os servidores o apoio na viabilização do evento.

O VIII SIAP e III CUEF foi honrado com financiamento da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Agradecemos o amplo apoio institucional dispensado 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em diferentes 
instâncias, dentre as quais gostaríamos de destacar o Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM), o Programa 
de Pós-Graduação em Geografia (POSGEA), a Faculdade de 
Biblioteconomia e Comunicação (FABICO), a Pró-Reitoria de 
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Extensão (PROREXT) e a Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ). 
Essas instituições colaboraram divulgando e incentivando a 
inscrição de trabalhos, colaborando financeira e/ou materialmente. 
Recebemos apoio também da Association for Borderland Studies 
(Associação de Estudos Fronteiriços). 

Na equipe, contamos com mais de 50 pessoas, às quais 
agradecemos a disposição e competência, especialmente à Dulce 
Mazer e Thaís Leobeth, incansáveis na busca de a todos atender.  
A todos que colaboraram e se dispuseram a se fazerem presentes, 
o nosso muito obrigado e votos de um encontro interessante e 
frutífero.

Porto Alegre, 22 de outubro de 2018.

Karla Maria Müller
Adriana Dorfman

Tito Carlos Machado de Oliveira
Organizadores
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Divulgação do Unbral Fronteiras
Karla Maria MÜLLER

Palavras-Chave: Divulgação Científica. Unbral Fronteiras.

O trabalho científico tem sentido se estiver vinculado a 
processos de divulgação do conhecimento. O Portal de Acesso 
Aberto das Universidades Brasileiras sobre Limites e Fronteiras se 
dedica a esta proposta para que o material produzido e colocado 
à disposição possa ser utilizado em novas pesquisas acadêmicas 
ligadas à temática das fronteiras.

Neste sentido, a parceria com o Programa de Extensão Em 
dia com a pesquisa, vinculado ao Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
equipe de professores e alunos da Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação, é fundamental. Por meio da organização de eventos e 
da elaboração de materiais, a publicização dos estudos já realizados 
pelo Unbral tem se dado sistematicamente, abrangendo públicos 
de diferentes áreas.

É importante notar que este processo é uma via de mão dupla, 
pois uma contribuição do grupo tem sido a disponibilização de 
seu mailing e página para a divulgação de eventos, iniciativas de 
publicação, cursos na área e outras iniciativas promovidas por 
diferentes atores do campo dos Estudos Fronteiriços.

DOI  https://dx.doi.org/10.21826/2525-913X-2018-5-anais-002
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Em 2017, colaboramos na redistribuição do newsletter da 
Associação de Estudos Fronteiriços (ABS). Divulgamos a chamada 
de trabalhos para o 2º Congresso Mundial da Associação de Estudos 
Fronteiriços (ABS 2018 World), a organização de dossiês tais como 
“Fronteiras Sul Americanas. Estado de seu estudo”, na Revista 
Geopantanal, a inscrição em disciplinas da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (do Programa de Pós-Graduação em Planejamento 
Urbano e Regional e do Programa de Pós-Graduação em Geografia) 
e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (do Programa de 
Pós-Gradução em Geografia), entre outras iniciativas.

O ano de 2017 começou com a presença de membros do Unbral 
Fronteiras no encontro Fronteras Culturales, parte da programação 
do Fórum das Resistências, em janeiro. Na sequência, os avanços 
realizados pelo Unbral Fronteiras foram levados a diferentes eventos 
de caráter científico. Pelo fato de os membros de sua equipe 
serem provenientes principalmente do campo da Geografia e da 
Comunicação, o Unbral teve maior participação em fóruns destas 
áreas.

Na Conferência “Geografia para a paz”, realizada em abril 
de 2017 em La Paz/Bolívia, promovida pela União Geográfica 
Internacional, em parceria com a organização do XVI Encuentro 
de Geógrafos de América Latina (EGAL), o Unbral Fronteiras 
contribuiu com apoio na divulgação e se fez presente por meio da 
participação da geógrafa Adriana Dorfman e do internacionalista 
Arthur Borba Colen França. Naquela ocasião foram apresentados 
os trabalhos “Escalas e provocação do lugar: análise da distribuição 
espacial de temas nos Estudos Fronteiriços no Brasil” e “Cultural 
production and fronteiriço identities at the Peace Border”.

Especialmente durante o segundo semestre, foi intensa 
a atuação do Em dia com a pesquisa. Em outubro de 2017, a 
equipe do Em dia... participou da promoção e divulgação do Unbral 
Fronteiras em vários eventos. No início daquele mês, em Corumbá/
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MS, ocorreu o VI “Seminário de Estudos Fronteiriços”, organizado 
pelo Mestrado em Estudos Fronteiriços da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (UFMS/CPAN) e Fundação de Apoio da 
UFMS, com suporte financeiro da CAPES, Universidad de Buenos 
Aires e Sadesul, e apoio institucional do Unbral Fronteiras, Grupo 
Retis e El Colegio de la Frontera Norte. Na ocasião, foi realizado 
também o II Colóquio Unbral de Estudos Fronteiriços, do qual 
participaram as professoras Adriana Dorfman e Karla Muller, e 
foi lançado o Anuário Unbral das Fronteiras Brasileiras 2016, 
com apresentação da metodologia de pesquisa empregada na 
construção e implementação de novas informações no Portal. No 
evento, também foi apresentado o trabalho “Mídia local de fronteira 
no extremo sul brasileiro: o agronegócio como notícia”, de Thaís 
Leobeth e Karla Maria Müller.

O vínculo com movimentos sociais se deu através da promoção 
e participação na Jornada América (não só) Latina, no Instituto dos 
Arquitetos do Brasil, em 12 de outubro de 2017. A programação 
contou com uma roda de conversas com convidados, charlas 
musicais, dança, exposição de artes visuais, venda de artesanato, 
livros e comidas típicas da região do Prata. Também foi distribuído 
o Anuário 2016.

No dia 20 de outubro, a equipe do Em Dia com a Pesquisa 
organizou o “Encontro sobre Fronteiras Culturais”, que integrou as 
atividades de comemoração dos 20 anos do Centro de Estudos de 
Literatura e Psicanálise Cyro Martins (CELPCYRO), coordenado 
pela professora Maria Helena Martins. Este evento foi apoiado pelo 
Portal Unbral Fronteiras e pela Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação (Fabico) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). O encontro ocorreu em Porto Alegre e contou com a 
apresentação de nove palestras que aliaram os temas da literatura, 
fronteiras culturais, fronteiras nacionais e comunicação. Na ocasião, 
ocorreu o lançamento oficial em Porto Alegre do Anuário Unbral 
das Fronteiras Brasileiras 2016.
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O Unbral Fronteiras colaborou ainda com a divulgação da 
chamada de inscrições para o Grupo de Trabalho Fronteiras, Frentes 
e suas Dinâmicas Territoriais, que integrou a programação do “XII 
Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação 
em Geografia” (ENANPEGE), realizado em outubro de 2017, em 
Porto Alegre/RS. Adriana Dorfman, coordenadora do Projeto Unbral 
Fronteiras, atuou na coordenação do referido GT.

Na 25ª edição das Jornadas de Jóvenes Investigadores, 
promovida pela Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM), ainda em outubro de 2017, o Unbral Fronteiras foi 
representado por Thaís Leobeth, integrante do projeto e do Programa 
de Extensão Em Dia com a Pesquisa. Na oportunidade, a então 
mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
UFRGS apresentou artigo sobre a pesquisa “Mídia e Fronteiras – 
Cartografia dos Estudos no Brasil”, desenvolvida em parceria com 
o projeto Unbral Fronteiras. A participação se deu com exposição 
de pôster e apresentação oral no Grupo de Trabalho História, 
Região e Fronteiras.

A professora Adriana Dorfman ministrou a palestra “A Fronteira 
do arco Sul e sua realidade econômica e social”, em 22 de novembro 
de 2017, em Uruguaiana/RS, integrando a programação da “Oficina 
de Trabalho Fronteiras do Brasil: uma avaliação do Arco Sul”, 
promovido pelo Instituto Nacional de Pesquisa Aplicada (IPEA) 
e pelo Ministério da Integração Nacional (MI), com o apoio da 
prefeitura de Uruguaiana e do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC).

O Projeto Unbral Fronteiras colaborou também com a 
divulgação do “XVI Congreso Internacional sobre Integración 
Regional, Fronteras y Globalización en el Continente Americano”, 
realizado de 17 a 21 de outubro, na cidade de Medellín, na 
Colômbia, como marco do 50º aniversário do Grupo de Trabajo 
sobre Fronteras, Regionalización y Globalización en América, do 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
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No relato acima, fica evidente que as informações coletadas, 
organizadas e disponibilizadas pelo Portal, além de possibilitarem o 
acesso permanente de interessados em investigar e discutir assuntos 
ligados ao fenômeno Fronteiras, são levadas para o conhecimento 
de alunos, professores e pesquisadores pertencentes a programas 
de pós-graduação e a cursos de graduação de instituições 
nacionais e estrangeiras. As equipes do Unbral e do Em dia atuam 
de modo conjunto para que os trabalhos realizados possam ser 
compartilhados e que sua aplicação auxilie no desenvolvimento 
dos estudos que versam sobre fronteiras e limites, nas diversas 
áreas do conhecimento relacionadas com os Estudos Fronteiriços.

Karla Maria MÜLLER é professora Associada do Departamento de Comunicação 
da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diretora da 
Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Possui doutorado em Ciências da Comunicação, pela Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos (2003); mestrado em Comunicação, pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1997); especialista em Educação 
de Adultos (1987); graduação em Comunicação Social – Jornalismo e Editoração 
Gráfica, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1986); graduação 
em Comunicação Social – Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1982). 
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Artigos de periódicos relevantes para os Estudos 
Fronteiriços no Brasil: primeiros passos na 
construção da coleção
Rafael Port da ROCHA

Palavras-chave: Metodologia. Base de dados. Projeto Unbral 
Fronteiras. Estudos Fronteiriços. Artigos científicos.

Desde abril de 2018, uma equipe formada por mim e por 
Adriana Dorfman, Bruna Bianchi Cagliari, Cátia Froehlich, Dulce 
Mazer, Luisa Amato Caye, Thaís Leobeth e Vithor Amaral Prestes 
trabalha na etapa três do nosso projeto. 

As etapas anteriores foram a construção de esquemas de 
metadados e, com estes, a organização da coleção de Teses 
e Dissertações defendidas entre 2000 e 2015 disponibilizadas 
em repositórios. Trata-se agora de construir a coleção de artigos 
de periódicos de acesso aberto para inclusão no Portal Unbral 
Fronteiras. 

A busca dos artigos de periódicos relevantes foi realizada 
a partir do “Questionário sobre Estudos Fronteiriços no Brasil: 
Periódicos e artigos publicados em acesso aberto” da seguinte 
forma:

 ► Elaboração do questionário, com a abordagem dos 
seguintes aspectos: periódicos em que o entrevistado 
publicou, artigos publicados, periódicos usados em 
pesquisas, caracterização do entrevistado, sugestões;

 ► Concomitantemente, trabalhamos na elaboração da 
lista de entrevistados, a partir da criação de uma lista de 
e-mails (mailing list), com base em currículos Lattes e nos 
contatos realizados em eventos ao longo dos cinco anos 
de existência do projeto Unbral Fronteiras;
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 ► Inclusão de pedido de indicação de novos contatos;
 ► Envio do questionário a um conjunto inicial de entrevistados, 

utilizando o ambiente Google Forms;
 ► Ampliação da lista de entrevistados, a partir de indicações 

dos primeiros entrevistados;
 ► Envio do questionário aos novos entrevistados;
 ► Preparação dos resultados para a análise, envolvendo 

uniformização de nomes de periódicos, organização das 
respostas etc.

No mês de junho de 2018, os questionários foram enviados para 
419 pessoas consideradas interessadas em Estudos Fronteiriços. 
Destes, 100 responderam à solicitação feita e nos enviaram suas 
respostas. Pesquisadores de todas as regiões brasileiras, de 28 
disciplinas, majoritariamente doutores homens responderam às 
perguntas. 

O questionário envolveu perguntas em que o respondente 
indicava textualmente o nome de um periódico. Isso exigiu um 
grande esforço de uniformização de nomes, identificação de 
repetições e extração de nomes de periódicos em referências 
bibliográficas.

O processo de tratamento dos dados percorreu as seguintes 
etapas:

 ► Extração de nomes de periódicos em respostas que 
foram preenchidas no formato referência bibliográfica 
e eliminação de ocorrências repetidas dentro de uma 
mesma resposta; 

 ► Normatização dos títulos de periódicos, para identificar 
variações de citações que se referem a um mesmo 
periódico;

 ► Identificação do ISSN de cada periódico;
 ► Contagem e ordenamento de frequência das citações a 
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periódicos publicados e a periódicos consultados pelos 
respondentes; 

 ► Elaboração de gráficos e tabelas para facilitar a análise 
dos dados obtidos.

Os resultados permitiram a identificação dos periódicos 
relevantes e o início da construção da coleção de periódicos, 
seguindo as seguintes etapas:

 ► Exploração dos periódicos prioritários (os mais 
mencionados), através da consulta nos acervos dos 
mesmos; 

 ► Definição da metodologia de coleta nas bases dos 
periódicos prioritários;

 ► Construção da documentação de cada periódico;
 ► Inserção desta informação no Portal Unbral Fronteiras;
 ► Emprego da metodologia de coleta nos periódicos 

mencionados.
Além disso, definiu-se o esquema de metadados para artigos 

de periódicos, conforme segue:
 ► Título: Nome do Artigo;
 ► Autor: Autores do artigo; 
 ► Descrição: Resumo e Abstract do Artigo;
 ► Identificador: Link para o artigo no periódico; 
 ► Assunto: Palavras-chave indicadas no artigo;
 ► Fonte: Nome do periódico;
 ► Data: Data de publicação;
 ► Tipo: Artigo de Periódico; 
 ► Idioma: Linguagem do recurso, Idioma em que está o 

documento. (Vocabulário Controlado: Seguir siglas do 
ISO 639-2 (POR, ESP, ENG); 

 ► Formato: Formato do documento; 
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 ► Abrangência: O tópico espacial ou temporal do recurso, 
a aplicabilidade espacial do recurso, ou da jurisdição na 
qual ele é relevante;

 ► Tópico espacial-IBGE: Local/região que é assunto/
objeto do estudo. (Regras de Codificação ou Vocabulário 
Controlado: código IBGE referente ao local tematizado);

 ► Direitos: Informação sobre direitos relativos ao 
recurso. Direitos autorais. (Obtenção da Informação e 
Recomendações: Na fonte);

 ► Observações: Adicionadas, se necessário, no momento 
da coleta.

O trabalho é longo e os resultados obtidos nas etapas seguintes 
serão compartilhados em eventos futuros.

Rafael Port da ROCHA possui graduação em Ciências da Computação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1988), mestrado em Computação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1992) e doutorado em Computação 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2000). Atualmente é professor 
associado do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul.
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Primeiros resultados do Questionário Unbral 
Fronteiras sobre periódicos e artigos em acesso 
aberto
Adriana DORFMAN

Palavras-chave: Estudos Fronteiriços. Produção científica. 
Artigos de periódicos. Unbral Fronteiras.

Na metade de 2018 demos início à construção da coleção de 
artigos de periódicos em acesso aberto sobre Estudos Fronteiriços, 
trabalhando na compilação de um mailing list e na elaboração do 
“Questionário sobre Estudos Fronteiriços no Brasil: Periódicos e 
artigos publicados em acesso aberto”.

Etapas seguintes foram o envio do questionário aos 
pesquisadores listados, a organização e a análise das respostas 
obtidas. A equipe que colaborou na produção dos resultados aqui 
compartilhados é formada por mim e por Bruna Bianchi Cagliari, 
Cátia Froehlich, Dulce Mazer, Luisa Amato Caye, Rafael Port da 
Rocha, Thaís Leobeth e Vithor Amaral Prestes, pesquisadores, 
estudantes em diferentes pontos da carreira, bolsistas de extensão 
e de iniciação científica.

Apresento os primeiros resultados da aplicação do questionário, 
relativos ao perfil dos colegas que aceitaram nosso convite, a quem 
dedicamos este trabalho.

Dos 100 respondentes, 72% declararam ser do gênero 
masculino e 28% do gênero feminino. A distribuição em faixas 
etárias é próxima à normal, com a maior frequência (20%) na faixa 
de 35 a 39 anos, como vemos na figura 1. 

DOI  https://dx.doi.org/10.21826/2525-913X-2018-5-anais-004
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Figura 1: Idade dos respondentes

Fonte: Questionário sobre Estudos Fronteiriços no Brasil: 
Periódicos e artigos publicados em acesso aberto – 2018

Quase 80% dos respondentes são doutores ou pós-doutores. 
50% se dedicam às áreas de Geografia e Ciências Sociais, 
acompanhados por pesquisadores da Comunicação e da História, 
como se vê no gráfico a seguir.

Figura 2: Áreas de formação dos respondentes

Fonte: Questionário sobre Estudos Fronteiriços no Brasil: Periódicos e 
artigos publicados em acesso aberto – 2018
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Esse dado difere do obtido na análise dos programas de pós-
graduação de atuação informados pelos pesquisadores, em que 
variações em torno da interdisciplinaridade e dos estudos territoriais, 
juntamente com estudos da sociedade, da história e de processos 
comunicacionais se mostram relevantes. 

A distribuição espacial dos entrevistados dá destaque ao Rio 
Grande do Sul, tanto em número de pesquisadores quanto de 
cidades, como mostra a tabela abaixo. De todo modo, vê-se que, 
ainda que haja influência dos laços pessoais na construção da 
amostra (na medida em que as afinidades aumentam a chance 
de respostas ao questionário), temos uma ampla implantação 
espacial no Brasil.

Tabela 1: Lugares de atuação dos pesquisados 

UF Quantidade de 
pesquisadores

Quantidade de cidades 
mencionadas

RS 44 12
PR 16 6
MS 14 3
RJ 6 4
DF 3 1
PA 3 1
SP 3 2
AM 2 2
RR 2 1
SC 2 2
AC 1 1
CE 1 1
MT 1 1

Argentina 2 2
Bélgica 1 1
Uruguai 1 1

Fonte: Questionário sobre Estudos Fronteiriços no Brasil: Periódicos e 
artigos publicados em acesso aberto – 2018
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Por fim, trazemos um breve relato dos periódicos citados 
como relevantes. A partir dos dados obtidos, constata-se que 75% 
dos respondentes publicaram em revistas e periódicos científicos 
desde 2000 e aproximadamente 87% consultou essas fontes. 
Trata-se, portanto, de uma comunidade engajada nos processos 
de publicação científica de artigos, seja como autores ou como 
leitores. Pode-se afirmar ainda que a edição de revistas seja tarefa 
compartilhada por um número importante dos respondentes.

302 periódicos foram identificados do total de 624 menções: 
145 menções como fontes de consulta, 148 menções como veículos 
de publicação e 331 menções em ambas as situações.

Os 10 periódicos mais mencionados podem ser visualizados 
na figura 3.

Figura 3: As 10 revistas científicas mais mencionadas no questionário

Fonte: Elaborado com Wordsclouds por Adriana Dorfman a partir do 
Questionário sobre Estudos Fronteiriços no Brasil: Periódicos e artigos 
publicados em acesso aberto – 2018
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Observa-se que a publicação periódica mais importante no 
campo é a Revista Geopantanal, editada pelo Mestrado de Estudos 
Fronteiriços da UFMS, Campus Pantanal, em Corumbá. Da mesma 
maneira, aparecem com destaque as revistas Tempo da Ciência 
e Territórios e Fronteiras, que são originárias de programas de 
pós-graduação com linhas de pesquisa dedicadas aos estudos de 
fronteira. Essas revistas representam bastante bem a forte relação 
entre programas de pós-graduação e edição de revistas científicas, 
característica da publicação científica no Brasil.

Finalmente, agradecemos a todos os colegas que dispensaram 
seu tempo respondendo ao questionário e desejamos que os 
dados aqui apresentados possam apoiar a formulação de políticas 
pessoais, institucionais e para a área, qualificando os Estudos 
Fronteiriços Brasileiros.

Adriana Dorfman é Licenciada e Bacharel em Geografia pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Mestre em Geografia pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e Doutora em Geografia pela Universidade Federal de Santa 
Catarina com estágio doutorado na École de Haute Études em Sciences Sociales 
(Paris). Atualmente é professora adjunta do Departamento de Geografia da 
UFRGS e coordenadora do Unbral Fronteiras – Portal de Acesso Aberto das 
Universidades Brasileiras sobre Limites e Fronteiras.
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Migrações e fronteiras no contexto contemporâneo

Rosa MOURA

JORNADAS INVISÍVEIS: MIGRAÇÕES E FRONTEIRAS

Em 2017, a Fondazione Prada produziu e financiou, em 
parceria com a Legendary Entertainment, o projeto de realidade 
virtual concebido pelo cineasta mexicano Alejandro González 
Iñárritu1, cuja première aconteceu no 70º Festival de Cannes em 
maio do mesmo ano. Trata-se de “Carne y Arena: virtualmente 
presente, fisicamente invisível”, um curta-metragem associado 
a uma experiência com tecnologia inédita de realidade virtual 
(VR), que explora a condição humana de imigrantes e refugiados, 
enfrentando as intempéries do deserto e a pressão das autoridades 
de controle, na tentativa de cruzar ilegalmente a fronteira México/
Estados Unidos. O participante, em uma imersão multinarrativa em 
fragmentos da vida dos personagens, vivencia essa experiência, 
pois se torna um ilegal, descalço, sobre a areia do deserto, em meio 
à violência de ameaças da patrulha fronteiriça, ao caos, tomado 
pelo medo, portanto, torna-se “capaz de entender, de sentir com, de 
sentir por...”,  pois andará “com os pés dos imigrantes, sob a pele 
deles e em seus corações”, como afirma Iñárritu (2017a).

1 Alexandro González Iñárritu também dirigiu outros filmes que abordam a imigração 
mexicana nos Estados Unidos, como a trilogia Amores perros (2000), 21 gramas (2003) e 
Babel (2006), em parceria com Guillermo Arriaga, além de Biutiful (2010), no qual mostra 
o drama de imigrantes africanos e chineses em Barcelona.

CONFERÊNCIA DE ABERTURA

DOI  https://dx.doi.org/10.21826/2525-913X-2018-5-anais-005
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A instalação se vale de personagens reais, participantes de 
entrevistas que se tornaram verdadeiras “terapias catárticas” de 
pessoas que voltaram para contar sua própria realidade vulnerável. 
Iñárritu relata que “nos últimos quatro anos, enquanto a ideia 
deste projeto ganhava força em minha mente, tive o privilégio de 
conhecer e entrevistar muitos refugiados mexicanos e da América 
Central. Suas histórias têm permanecido comigo e por isso convidei 
alguns deles para colaborar com o projeto” (FFW/UOL, 2017). Em 
entrevista para a TV Unam (Iñárritu, 2017b), argumenta que o 
gênesis está na preocupação com um tema ancestral, e atualmente 
urgente, dada a realidade trágica vivida pelos migrantes, que 
buscam refúgio, escape de economias depauperadas, fuga de 
realidades brutais. Destaca que “hoje, há 9 milhões de órfãos 
em Los Angeles”, pela falta de compromissos de governos, que 
consideram esse um problema secundário, que nunca buscaram 
compreender suas raízes. E acredita que, tomar o espaço com 
eles, viver sensorialmente o problema em suas muitas perspectivas, 
pode levar a essa compreensão, pois na experiência o participante 
é livre para construir sua própria narrativa. Ao se sentir o próprio 
migrante, passa a viver a “experiência sensorial de uma realidade 
terrível; potencializa o forte impacto de uma experiência só, de um 
recorrido exclusivo” (Iñárritu, 2017b). John Bailey2  acrescenta: 
Carne y Arena “é uma aventura profundamente emocional e física 
em direcção ao mundo dos imigrantes que atravessam o deserto 
à primeira luz da manhã. Mais do que um marco artístico no ainda 
emergente formato da realidade virtual, liga-nos de forma visceral 
a questões prementes da realidade política e social da fronteira 
EUA-México”. (Público, 2017)

Algumas imagens contundentes nortearam o realismo 
virtualizado: as hieleras, a areia do deserto ao amanhecer, a 

2 Presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, referindo-
se à experiência de arte e cinema multimidia, Carne y Arena, também premiada no 9th 
Annual Governors’Awards.
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hostilidade da abordagem do controle migratório, e a transmutação 
do cenário para embarcações com centenas de imigrantes a cruzar 
mares. As hieleras, próximas à fronteira México/EUA, são centros 
de detenção provisória (até 72 horas), gélidos, para imigrantes 
enquanto aguardam decisão das forças legais da imigração e 
alfândega, de onde são repatriados ou soltos até as audiências 
de imigração. “Mulheres, homens e adolescentes são separados 
em diferentes celas, porém todos são acomodados num espaço 
superlotado onde frequentemente falta comida, água e cuidados 
médicos básicos. Não há cama ou colchão, tampouco condições 
higiênicas adequadas, além da temperatura ambiente extremamente 
baixa, condicionando facilmente doenças associadas ao frio (...) ‘É 
assim que eles nos fazem sentir absolutamente sem valor, como 
se tivesse cometido um crime horroroso’, disse uma imigrante em 
2013.” (FFW/UOL, 2017)

Na instalação, a experiência é individual. “Ao entrar na primeira 
sala, o visitante deve tirar sapatos e meias enquanto é orientado e 
equipado com uma mochila, fones de ouvido e óculos de realidade 
virtual (...). Calçados que foram truculentamente abandonados por 
imigrantes na zona fronteiriça estão sujos e espalhados pelo chão; 
a temperatura do ambiente é a mesma das hieleras.” (FFW/UOL, 
2017). Na sala seguinte, o amanhecer no deserto é a segunda 
imagem virtualizada, “uma mescla entre beleza e violência” (Iñárritu, 
2017a). O visitante sente a areia fria no chão e passa a experimentar 
a condição de estar na fronteira, sob um cenário onde a simulação 
se dá em 360º, por meio de óculos que projetam imagens gravadas 
em um local próximo à fronteira. Assim se inicia a imersão em que 
o participante se descobre, “pela tecnologia, no deserto de Sonora 
às primeiras horas da manhã, no meio de fugitivos exaustos.” 
(Público, 2017) “Subitamente, a realidade virtual ‘insere’ o visitante 
neste espaço, onde há coiotes, falando em inglês, e imigrantes, em 
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espanhol.” 3  “Policiais chegam abruptamente com armas e cachorros, 
ordenando em inglês e espanhol parar imediatamente com as 
mãos para o alto; helicópteros sobrevoam o local iluminando-o 
com a luz do holofote.” (FFW/UOL, 2017) A experiência torna-se 
tão verossímil que instintivamente o participante levanta as mãos, 
se assusta com a arma apontada contra o seu rosto.

A terceira imagem evocada mescla-se à realidade da fronteira 
em foco. “Enquanto é possível ouvir policiais ordenando imigrantes 
a se ajoelharem na areia, de repente surge uma fumaça e, na 
sequência, o clima fica ameno (...). No entanto, esse mesmo clima 
vai se transformando, e o cenário logo se torna outro, em que é 
possível ver barcos se aproximando com milhares de refugiados.” 
(FFW/UOL, 2017)

Há uma hipócrita intermitência nessas fronteiras ativas. Ao 
mesmo tempo em que se abrem aos mercados e à financeirização 
da economia, que adentram pátrias estrangeiras sem resistências, 
controlam a penetração do trabalhador, permitindo que se mantenha 
uma migração invisível da força de trabalho que responda às 
atividades descartadas pelos cidadãos dos países centrais, num 
exercício de benevolência e rigidez. Diz Fuentes (1995, p. 120) em 
um de seus contos de “La frontera de cristal”: Cuando te necesito 
te contrato (...), cuando me sobras te denuncio (...). Te golpeo. Te 
cazo como conejo. Te embarro de pintura para que todos lo sepan: 
eres ilegal.”

MIGRANTES E REFUGIADOS: UM DRAMA QUE SE 
RECRUDESCE

Segundo dados das Nações Unidas (United Nations, 2017), em 
2017, o México era o segundo país em número de emigrantes (13 
milhões), atrás apenas da Índia (16,6 milhões). O relatório considera 

3 Dentre esses, 14 são imigrantes indocumentados, entrevistados por Iñárritu, cujas histórias 
são contadas em seus retratos na terceira sala damostra.
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os movimentos migratórios entre pares de países como “corredores 
bilaterais”, e aponta como o maior corredor bilateral em 2017 aquele 
entre o México e os Estados Unidos. Este país recebeu 98% de 
todas as pessoas nascidas no México e residentes no exterior (12,7 
milhões). Não é por acaso que esses números fazem lembrar “Um 
dia sem os mexicanos”, filme de 2004, de Sérgio Arau, no qual o 
caos se instaura quando todos os mexicanos desapareceram da 
Califórnia.

Em termos globais, o crescimento das migrações segue rápido e 
contínuo. Conflito, pobreza, desigualdade e inexistência de condições 
de vida sustentáveis induzem fluxos migratórios internacionais. 
Mostra o relatório que o número de migrantes internacionais em 
todo o mundo cresceu mais rápido que a população mundial. Em 
2017, 3,4% da população mundial era migrante, contra 2,8% em 
2000. Em valores absolutos, nesse período o número das pessoas 
vivendo fora de seus países de origem aumentou de 173 milhões 
para 258 milhões. Desses, 105,7 milhões são nascidos na Ásia, 61,2 
milhões na Europa, 37,7 milhões na América Latina e 36,3 milhões 
na África (tabela 1). Observe-se que a proporção da população da 
América Latina e Caribe no total da população mundial é menor que 
a proporção dos migrantes internacionais, respectivamente 8,6% 
e 14,6%. Mas sua presença marca culturalmente vários países 
centrais, como traduzem em um curta implacável, Walter Salles e 
Daniela Thomás, também apresentado em Cannes, 2006, no qual a 
migrante colombiana Maria Cheia de Graça embala com a mesma 
canção de ninar, seu filho que deixa em uma creche na madrugada 
fria de Paris, e o filho de sua patroa, no “16º arrondissement”.

O maior contingente vem da Índia, seguido do México, como 
citado, e estão entre os principais contribuintes Rússia, China, 
Bangladesh, Síria, Paquistão, Ucrânia e Filipinas (figura 1).
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Figura 1: Vinte Maiores Países ou Áreas de Origem dos Migrantes Internacionais, 
2000 e 2017, Número de Migrantes (Milhões)

Fonte: United Nations (2017)

Ao se examinar especificamente os migrantes internacionais 
na América do Sul, que abriga, em 2017, 3,7% dos migrantes 
internacionais do mundo, em números absolutos os países com 
maiores contingentes são Argentina, com 36% dos migrantes 
internacionais do subcontinente, Venezuela, 23,7% e Brasil, 12,2% 
(tabela 2). No entanto, proporcionalmente ao total das populações 
dos países, as Malvinas e a Guiana Francesa são aqueles com 
os percentuais mais elevados, respectivamente 53,3% e 39,5%. 
A maioria dos países apresenta crescimento dessa participação 
entre 2000 e 2017, exceto Guiana Francesa, Paraguai e Uruguai, 
possivelmente pelo desempenho econômico recente desses países.
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As principais regiões de destino são Ásia (80 milhões ou 60% 
do total), Europa (78 milhões), e América do Norte (58 milhões), dos 
quais 50 milhões nos Estados Unidos, que se destaca sobremaneira 
dos demais países (figura 2). Entre 2000 e 2015, a migração líquida 
positiva respondeu por 42% do crescimento dos Estados Unidos; 
na Europa, esse saldo cresceu 2%, mesmo assim a população 
total teve redução. Dos migrantes em 2017, 48% são mulheres; a 
média de idade se encontra em 39 anos, porém vem diminuindo 
na Ásia, América Latina e Oceania, particularmente no segmento 
de menores de 20 anos.

Particularmente na América Latina, relatório elaborado junto 
à Cepal/Celade (Stefoni, 2017) informa uma diminuição recente 
dos fluxos emigratórios extraregionais tradicionais (dirigidos aos 
Estados Unidos, Canadá e Espanha), tendo em contrapartida 
um crescimento e maior intensidade da migração intrarregional. 
Também foi observada uma perda de importância relativa e absoluta 
da imigração proveniente de outras regiões. No balanço global, 
concluiu-se que a região continua sendo um lugar mais de emigração 
que de imigração. No relatório atenta-se que México isoladamente 
tem mais emigrantes que toda a América do Sul. Nela, houve 
aumento no número de emigrantes, e Colômbia é o país com a 
maior população, em  números absolutos, residindo no exterior 
(cerca de 2 milhões de pessoas); em termos relativos, Suriname e 
Paraguai registram as maiores proporções de emigrantes em relação 
a suas populações nacionais (49,7% e 11,1% respectivamente) 
em 2010. Outra informação relevante é que o principal motivo dos 
movimentos migratórios na América do Sul tem caráter laboral.

De modo geral, grande parte dos migrantes move-se em busca 
de refúgio ou asilo, e nesses casos as condições em que se dão 
esses fluxos são ainda mais drásticas. Remetem à terceira imagem 
evocada na experiência citada na sessão inicial deste artigo, em 
que o cenário do deserto transforma-se no de mar, com travessias 
em completa insegurança.
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Alguns titulares de matérias veiculadas pela mídia nos últimos 
meses dão conta da perversa situação pela qual passam milhares 
de emigrantes africanos em busca de sobrevivência em países da 
Europa. Alguns exemplos: “Quase mil migrantes são resgatados 
no Mediterrâneo em 24 horas”, “948 imigrantes foram resgatados 
na costa Líbia, no norte da África. Eles tentavam chegar à Europa”, 
“Mais de mil imigrantes resgatados no Mediterrâneo nos últimos 
dias”, “Só no sábado foram resgatados 629 imigrantes em seis 
operações”, “Espanha recebe barco da ONG Proactiva Open Arms 
com 87 imigrantes”, “Navio ‘Open Arms’ chega a Barcelona com 
60 migrantes resgatados no Mediterrâneo”, “Navio foi acolhido 
pelo governo espanhol após ser rejeitado pela Itália”, “Todos os 
629 migrantes recolhidos pelo Aquarius já chegaram ao porto 
de Valência”, “Espanha aceitou receber os migrantes depois da 
recusa de Itália e de Malta, evitando uma tragédia humanitária”, 
“Nos últimos cinco dias, houve três naufrágios na zona com quase 
180 mortos, ou desaparecidos”, “ONU alerta que 1,5 mil imigrantes 
já morreram no Mediterrâneo em 2018”, “Chega das caem pela 
metade na Europa, mas mortes atingem nível máximo desde 2014”, 
“Mediterrâneo é o maior cemitério da Europa hoje, diz capitão do 
Lifeline”, entre tantos outros.

Embora a travessia do Mediterrâneo por migrantes de países 
africanos via Líbia, em busca de refúgio na Europa, seja a rota mais 
veiculada, dado que esse é um país de trânsito para as costas 
europeias, utilizado por milhares de migrantes africanos, outra rota 
bastante usada entre Turquia e Grécia é o Mar Egeu, para fluxos 
com procedência majoritária na Síria e Iraque. Em ambos, o fazem 
em precárias embarcações, botes infláveis ou balsas improvisadas, 
e são homens, mulheres, crianças e idosos, em completo grau de 
vulnerabilidade. Naufrágios com vítimas são recorrentes.

Com o crescimento do número de pessoas que tentam esse 
tipo de travessia, ONGs humanitárias têm atuado no resgate e 
salvamento, a exemplo da Proactiva Open Arms, SOS Méditerranée 
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e Médicos sem Fronteiras (navio Aquarius), Lifeline, Jugend 
Rendett, Cruz Vermelha, Mensageiros da Paz, entre outras. Porém 
o movimento dos barcos vem esbarrando em questões políticas dos 
países, limitações impostas à navegação, ao aportamento, controle 
arbitrário de documentação, entre outras medidas restritivas com 
objetivo de reduzir os desembarques e aumentar as expulsões. 
“’Não vamos passar outro verão com desembarques, desembarques 
e desembarques’, afirmou o Ministro do Interior de Itália, Matteo 
Salvini (...).” (TVI24, 2018) Com a mudança do governo italiano, a 
Espanha já superou a Itália como destino das embarcações, mesmo 
assim, a costa italiana segue recebendo imigrantes vindos pelo 
mar da Líbia, e muitos vêm se dirigindo a Grécia, Malta e Chipre 
(O Globo, 2018).

A Proactiva Open Arms garante que o problema existe desde 
muito antes da presença desses navios no Mediterrâneo central. 
“A diferença é que, quando estamos ali, chega mais gente viva a 
terra, porque nós os resgatamos. Quando não estamos lá, morrem”, 
afirmou Anabel Montes, chefe da missão (G1, 2018a). Confirmando 
as limitações impostas, desde 26 de agosto de 2018 (até o início de 
outubro do mesmo ano) nenhum barco de ONG tem navegado pelo 
Mediterrâneo central em operações de salvamento, estando alguns 
retidos em portos; consequentemente cresce o número de mortos. 
“Sem ONG, as águas são patrulhadas pela guarda costeira Líbia, 
que desde o ano passado assumiu a responsabilidade pela missão, 
após um acordo com as autoridades italianas em que ficou definido 
que as pessoas intercetadas seriam transportadas novamente 
para a Líbia – onde, se referem as ONG e ativistas pelos direitos 
humanos, são sujeitas a tortura e abusos.” (Gonçalves, 2018) Os 
titulares de notícias aos poucos se sintetizam no da matéria citada: 
“Não há navios de ONG a resgatar no Mediterrâneo”.

O mais recente documento do United Nations High Commissioner 
for Refugees (UNHCR, 2018a) destaca informações para três países 
focos de intensos fluxos de refugiados: Espanha, Itália e Grécia. 
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Enquanto Grécia e Itália têm diminuidos os contingentes desde 
2015, a Espanha tem os números em crescimento, chegando em 
2017 com um total de 28.249 refugiados. Itália é o que apresenta 
maior número, 119.369, e Grécia, 29.718, este em franca redução 
com base nos 856.723 existentes em 2015 (tabela 3). Porém, 
informações do primeiro semestre de 2018 apontam para a tendência 
de crescimento desses números para Grécia e Espanha, cujos 
contingentes já se aproximam dos totalizados no ano anterior. Chama 
a atenção que nesses  seis primeiros meses de 2018 o número de 
chegadas aos três países supera os 72,1 mil refugiados.

Tabela 3: Chegadas de Refugiados Espanha, Itália e Grécia

Refugiados Espanha Itália Grécia
Número de refugiados
2018 (jan./jul.) 27.600 18.500 26.000

2017 28.349 119.369 29.718
2016 14.094 181.436 173.450
2015 16.263 153.842 856.723

Composição (2018)
Homens 75% 71% 40%
Mulheres 10% 10% 24%
Crianças 15% 19% 36%

Crianças desacompanhadas
Nº e % total crianças 2018 - 2.896 (81%) 640 (12%)
Nº e % total crianças 2017 - 15.779 (91%) 1.458 (13%)

Mortos e desaparecidos
2018 318 1.095 99
2017 212 2.873 54
2016 77 4.578 441

Fonte: UNHCR (2018a e b)
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Em 2018, na Espanha e Itália, mais de 70% dos refugiados 
compunham-se de homens, 10%, de mulheres, e os demais de 
crianças. Na Grécia, a proporção de crianças é bem superior, 36%, 
como também é superior a de mulheres, 24%, enquanto 40% 
são homens. Dado alarmante é que neste semestre as crianças 
desacompanhadas compunham 81% do total de crianças que 
chegaram a Itália e 12% a Grécia; para Espanha não se dispõem 
desses dados. Outro dado atrós é que cresceu o número de 
mortos e desaparecidos na Espanha (de 77 para 318 entre 2016 
e 2018), enquanto diminuiu tanto na Itália quanto na Grécia, neste, 
acentuadamente. Sobre a origem, na Espanha a maioria procedia 
de Guiné, Marrocos e Mali; na Itália, Tunísia e Eritreia; na Grécia, 
grande parte provenientes da Síria, Iraque e Afeganistão (UNHCR, 
2018a).

Êxodo próximo e recente que assume grandes dimensões 
são as “caminhadas dos imigrantes”, que deixam Honduras com 
destino aos Estados Unidos, buscando cruzar Guatemala e 
México. A mais recente (outubro de 2018), oriunda de San Pedro 
Sula, com aproximadamente três mil pessoas ainda em curso, 
vem acarretando sérios impasses, como ameaças do governo 
americano de fechamento da fronteira com o México se esse 
país permitir continuar seu trajeto. O governo mexicano já criou 
um posto migratório em Tapachula (Estado de Chiapas, próximo 
à fronteira com a Guatemala) para abrigar refugiados que fogem 
da pobreza, de ameaças e da violência das “maras” (gangues). 
“Esta nova caravana, sete meses depois da anterior, confirma a 
crise humanitária na região em que os centro-americanos não mais 
emigram, mas fogem” (El País,2018).

Outros movimentos virão, como prometem os efeitos das 
mudanças climáticas, cujo aumento da temperatura do planeta 
provocará elevação no nível do mar com danos importantes na 
maior parte das regiões costeiras do globo. Além das inundações, 
outros fenômenos também poderão obrigar a mobilidade de pessoas 
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atingidas, como a desertificação de extensas regiões da terra, a 
frequência de furacões e tempestades severas, entre outras. Os 
segmentos mais vulneráveis serão os primeiros e mais atingidos, 
caso as emissões de gases do efeito estufa continuem crescendo 
às atuais taxas ao longo dos próximos anos. O descumprimento das 
metas estabelecidas, assim como a retirada de países signatários 
do Acordo de Paris, farão acelerar vertiginosamente o processo.

De modo geral, os percursos desenvolvidos por migrantes e 
refugiados são cheios de perigos, como apontam os documentos 
da UNHCR (2018a e b). Cerca de 3.200 pessoas perderam suas 
vidas no mar, enquanto viajavam para a Europa, a maioria ao 
tentar a travessia para a Itália, ao longo da costa da Líbia. Dados 
do Centro de Coordenação de Resgate Marítimo da Itália apontam 
que foram resgatados por ONGs 46.600 (ou 41%) das 114.300 
pessoas resgatadas no Mediterrâneo central (UNHCR, 2018b).

Informações do relatório mais recente da UNHCR (2018a) 
indicam que o aumento da atividade da Guarda Costeira da Líbia, 
junto a outras medidas introduzidas em meados 2017, reduziu os 
números de chegada. Entre fevereiro e julho de 2018, mais de 40% 
por mês dos que se sabe terem partido da costa da Líbia foram 
resgatados ou interceptados pela Guarda Costeira e devolvidos a 
Líbia; a partir de julho a proporção se elevou para 74%. Com esse 
controle, desde setembro de 2017, elevou-se o número de pessoas 
que cruzaram da Tunísia para a Itália, a maioria tunisianos, mas 
incluindo pequenos grupos de pessoas da África Subsaariana. 
São conhecidas as práticas de violência dos controles líbios, e o 
relatório já mostra que entre aquelas pessoas chegadas a Itália 
em 2017, oriundas da Eritreia, Guiné e Sudão, 75% das mais de 
900 pessoas entrevistadas sofreram algum tipo de abuso nas rotas 
que levam a Líbia e a Europa; 44% dos entrevistados relataram 
voluntariamente ter presenciado uma ou mais mortes durante sua 
jornada (UNHCR, 2018a).
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Agregamos documentos que também muitas foram as mortes 
e acidentes graves de refugiados e migrantes em rotas terrestres ao 
longo das fronteiras da Europa, a maioria no percurso da Turquia 
para a Grécia ou Bulgária por terra, via Bálcãs, em tentativas 
irregulares na Itália, bem como ao longo de rotas na Líbia, ao 
cruzar o deserto desde Nigéria ou Sudão. Muitos foram os abusos 
e extorsões nas mãos de traficantes, contrabandistas ou grupos 
armados, assim como por funcionários dos serviços de segurança, 
detenções em condições desumanas, tortura, coação, trabalho 
forçado ou violência sexual, particularmente, mas não só, contra 
mulheres e crianças (UNHCR, 2017;2018a).

Na fronteira México/Estados Unidos, também cresce a violência, 
particularmente contra crianças. Segundo matéria veiculada pela 
Folha de São Paulo (Dickerson, 2018), são estimadas mais de 13 
mil crianças migrantes separadas dos pais e familiares. Viviam então 
em precárias condições por até 60 dias, em abrigos ou casas de 
acolhida, três ou quatro crianças por quarto, com acesso a escola 
e direito de receber acompanhantes jurídicos do processo. Com as 
novas medidas, vêm sendo despertadas no meio da noite e levadas 
de ônibus a abrigos em tendas por gênero, com 20 crianças, sem 
direito à escola e acesso limitado aos assessores jurídicos. Em 
Tornillo, a 56 km de El Paso, no Texas, um desses abrigos que foi 
concebido com capacidade para 400 crianças e permanência por 
30 dias, foi ampliado para 3.800 crianças e permanência até o 
final do ano.

No arranjo transfronteiriço El Paso (Texas)/Ciudade Juárez 
(México), a poucos quilômetros desse abrigo, o movimento diário nas 
pontes que fazem o controle fronteiriço é intenso, particularmente 
de empregadas domésticas e trabalhadores em serviços menos 
qualificados, no sentido Juárez/El Paso, e de consumidores de 
produtos farmacêuticos, consultas médicas e diversão noturna, no 
sentido inverso. A interação com El Paso é notória. Os rios sobre as 
pontes têm nomes diferentes, embora as águas sejam as mesmas. 
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Ciudad Juárez é considerada uma das mais violentas da fronteira 
mexicana, com elevadas taxas de homicídios, particularmente 
feminicídios. O cinema também não ignorou essa realidade, 
impiedosamente retratada em “Cidade do Silêncio”, filme de Gregory 
Nava, exibido em 2007.

Mais que salvar migrantes de abusos e tragédias evitáveis, 
o que faltam são políticas efetivas que evitem as diásporas ou os 
êxodos contínuos pela falta de opção laboral ou de sobrevivência 
em muitos países em condições de guerra ou de fome. “Tomar 
medidas para reduzir o número de refugiados e migrantes que 
chegam à Europa, sem ao mesmo tempo, intensificar a paz, o 
desenvolvimento e caminhos seguros, é moralmente inaceitável. Nós 
não podemos ignorar os abusos que estão claramente ocorrendo, 
simplesmente porque acontecem fora de nossa vista,” afirma Filippo 
Grandi, High Commissioner for Refugees (UNHCR, 2018b, p. 4). E 
prossegue: “Demasiadas vezes, as medidas em relação às rotas 
do Mediterrâneo centraram-se em como controlar, deter e excluir. 
Isso pode ter um efeito desumanizador, e  mais importante, se 
isoladas, não ajudam refugiados e migrantes a evitarem situações 
de exploração, profundamente prejudiciais. Um conjunto abrangente 
de políticas de segurança, humanitárias, de direitos humanos e 
investimentos em desenvolvimento são necessários.” (UNHCR, 
2018b, p. 6). Exemplos lamentáveis são as propostas para a criação 
de “centros controlados”, que receberiam os desembarcados e 
selecionariam as pessoas passíveis a proteção internacional ou 
acesso ao asilo na UE, daquelas migrantes sem direito a permanecer 
no bloco, portanto, a serem devolvidas aos países de origem. 
“Marrocos, Líbia e Tunísia já indicaram no passado sua oposição 
a este tipo de projeto” (O Globo, 2018).

Do mesmo modo, a construção de muros seria apenas um 
ato de maior ostensividade a controles altamente tecnificados já 
em prática em muitas fronteiras do mundo. E não são novidades 
ou resultados de tecnologias contemporâneas, pois vêm se 
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reproduzindo desde as mais priscas eras. Um exemplo é a Grande 
Muralha da China, por meio da qual se executavam os controles 
fronteiriços sobre mercadorias transportadas ao longo da rota da 
seda, assim como da imigração e da emigração. Outro, a Muralha 
de Adriano, buscando a defesa das fronteiras do Império Romano, 
por onde hoje se desenham os limites entre Inglaterra e Escócia. 
Ambas, consideradas pela Unesco “maravilhas do mundo moderno”.

Como essas, muitas são as formas de controle e intimidação 
dos fluxos migratórios: de barreiras desguarnecidas a fortificadas, 
muradas, cercadas, vigiadas, fixas e móveis. As barreiras fronteiriças 
contemporâneas, particularmente pelas trajetórias desesperadas 
que cruzam os seus traçados, ao demarcarem fronteiras, separam 
povos, barram migrantes e refugiados, dividem populações e 
famílias. Seja qual for o formato ou a intensidade do controle, essas 
demarcações físicas, políticas ou imateriais contam histórias de 
dor e constrangimento. Pesquisa feita pela professora canadense 
Elisabeth Vallet subsidiou a série de reportagem “Um Mundo de 
Muros”, publicada pela Folha de São Paulo (2017), que identificou 
70 barreiras físicas destacáveis no mundo contemporâneo em 2017, 
quando em 2001 eram apenas 17. O jornal El País (2017) também 
identificou “Os Muros do Mundo” ou 21 fronteiras históricas.

Em qualquer dos elencos, entre tantas outras, algumas 
merecem ser destacadas. Caso da longa barreira na fronteira 
México/Estados Unidos, que se estende de Tijuana ao golfo do 
México, na qual já não bastassem os aparatos de controle alta 
mente tecnificados existentes, recentemente se torna objeto da 
controvertida construção de muro. São 3,2 mil quilômetros de 
fronteira entre dois países, onde “o uivo dos coiotes e o zumbido do 
vento são ouvidos com a mesma naturalidade com que os arbustos 
se movem de um para o outro lado da linha divisória, arrastados pelo 
vento” (El País, 2017). Outro objeto de incidentes recorrentes é o 
muro de Calais, uma fortificação do último trecho da rodovia E-15, 
próxima ao porto francês, que visa barrar o acesso ao túnel sob o 
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Canal da Mancha, que une França ao Reino Unido. Cada lado da 
estrada, uma cerca com quatro metros de altura e um quilômetro de 
comprimento, em material ligeiramente escorregadio para que seja 
mais difícil ser escalado. Próximo ao porto de Calais há o que se 
pode considerar o maior campo de refugiados da França, que abriga 
em tendas mais de 10 mil pessoas, refugiados e imigrantes vindos 
de países como Síria, Afeganistão, Eritreia e Marrocos. Próximos 
ao túnel, com suas famílias, ficam à espera de uma oportunidade 
para entrar no Reino Unido clandestinamente, seja no interior de 
caminhões ou cruzando a pé as vias do túnel da Mancha (Cañas, 
2016; G1, 2016). Conforme Cañas (2016) “A França apresenta 
essa dupla barreira como um muro antirruído, mas também como 
um muro ‘anti-intrusão’”.

Entre outras barreiras históricas, há que salientar a Zona 
Desmilitarizada que separa as Coreias do Sul e do Norte; a 
blindagem da rota balcânica; a cerca fronteiriça e o controle militar 
na fronteira entre a Índia e o Paquistão; a faixa de Gaza; entre 
outras. Além de intenções recentes, como a construção de um 
muro na fronteira Equador e Peru, com finalidades outras, mas 
que provocou um impasse diplomático. Tal muro é justificado pelo 
Equador como obra para evitar enchentes em comunidades das 
margens do canal de Zarumilla, na divisa dos dois países. Após 
reunião entre embaixadores desses países, decidiu-se por manter 
os termos do acordo de paz firmado em 1998.4

Mas não são apenas barreiras fronteiriças ou muros que 
intimidam. Distantes das linhas de fronteiras dos países e sem 
os aparatos físicos de separação, fronteiras móveis são também 
muito eficazes nos controles migratórios e servem de instrumentos 

4 Tendo como fonte a Associated Press, O Povo on line (2018) informa que “A 
zona fronteiriça tem sido há anos usada para o contrabando de combustível e 
outros produtos que alimentam o crime organizado no Peru. Segundo autoridades 
locais, ao menos 15 quadrilhas cruzam diariamente para o território peruano, 
onde o preço do combustível chega a triplicar.”
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complementares na  captura de imigrantes em situação irregular. 
Estudo mostra que as fronteiras do Reino Unido estão se tornando 
flexíveis, dispersas; invadem e permeiam localidades cotidianas do 
espaço britânico, a exigir constante identificação de estrangeiros. 
São abordagens que resultam das políticas de imigração britânicas, 
das rondas e blitze realizadas por agentes de imigração do Home 
Office – órgão responsável por questões referentes à migração e 
segurança nacional , o que foi definido como “fronteiras móveis” 
por Dias e Souza (2017, p. 194). Tais fronteiras se confirmam nas 
incursões realizadas pelo Home Office, que exercem um controle 
rigoroso e imprevisível sobre migrantes indocumentados, em 
vistorias nos mais diversos lugares públicos, realizadas por agentes 
de imigração autorizados a “algemar suspeitos diante do público 
em geral como possíveis criminosos, efetuar prisões, detenções 
e deportações –, o que gera uma realidade bastante assustadora 
para muitos migrantes em Londres.” (Idem, p.194)

BRASIL: TRAJETÓRIAS QUE SE REPETEM

Em que o Brasil reproduza realidade internacional? Que 
trajetórias se repetem por aqui? Pode- se iniciar com um caso 
emblemático de travessia marítima de imigração ilegal em busca 
de refúgio no país. Deu-se em maio de 2018, quando uma precária 
embarcação estrangeira, supostamente de bandeira haitiana, com 
25 imigrantes de origem africana, conduzida por dois brasileiros, 
após 35 dias à deriva no mar foi resgatada em São José de Ribamar, 
no Maranhão (Tomazela; Resk, 2018). Mas são muitas as histórias 
recentes de acolhimento a imigrantes e refugiados vindos do Haiti, 
de países da África, da Síria, além de sul-americanos que cruzam 
as fronteiras em busca de melhoria nas condições de vida, e no 
Brasil constituem grandes comunidades.

Retomando dados do relatório das Nações Unidas (United 
Nations, 2017) tem-se o registro de que em 2017 se encontravam 
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no país 735,6 mil migrantes internacionais, o que corresponde a 
0,4% da população do país e a 12,23% do total dos migrantes 
internacionais do conjunto sul- americano. Enquanto a participação 
dos migrantes no total da população do país se manteve em 0,4% em 
2000 e 2017, houve perda da participação no conjunto sul-americano 
comparativamente a 2000, então 16,24% (ver tabela 2). Porém 
foram poucos os países vizinhos com ganhos nessa participação, e 
os mais expressivos, na ordem de 3 pontos percentuais, se deram 
no Chile e Equador.

Análises mais detalhadas para o Brasil, com dados do Censo de 
2010, mostram que o país havia aumentado sua condição de destino, 
dada a crise financeira internacional de 2008 e o desempenho da 
economia nacional – condições que também influenciaram a volta 
de brasileiros que moravam no exterior (Portal Brasil, 2012). Em 
2010, pelo critério data fixa, 268,3 mil imigrantes internacionais 
(independentemente de serem nacionais ou estrangeiros), que 
tinham passado os últimos cinco anos residindo fora do país, 
estavam de volta, num crescimento de 86,7% em relação aos 
mesmos dados de 2000. Entre os que chegaram em 2010, os 
brasileiros correspondiam a 65,7%, 29% eram estrangeiros e 5,4% 
naturalizados brasileiros.

Também com base nos dados do Censo 2010, estudo no âmbito 
do projeto Mercosul e Regiões de Fronteira, do Ipea, mostra que 
os fluxos recebidos caracterizaram-se por curta e longa distância 
(Cardoso; Moura,2017). São Paulo foi o município com o maior 
número de imigrantes estrangeiros (7,8% do total, correspondendo 
a 53,1% dos imigrantes recebidos pelo município), seguido pelo Rio 
de Janeiro (2,1% do total e 46,2% dos imigrantes do município). 
Mas também foi significativa a presença desses imigrantes entre 
municípios de arranjos transfronteiriços, sendo que Foz do Iguaçu 
está entre aqueles com participação superior a 0,5% do total de 
imigrantes internacionais, que correspondem a 36,9% do total 
recebido. Em outros arranjos, Tabatinga (AM) tinha 93,9% dos 
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imigrantes internacionais no total dos imigrantes recebidos pelo 
município, Chuí(RS),87,5%,Santana do Livramento (RS),71,9%, e 
Ponta Porã (MS),60,5%. As principais origens foram Europa (29,7%) 
e América Latina (27,1%), e entre os países, procederam em maior 
número dos Estados Unidos (19,4% do total), Japão (15,3%), 
Paraguai (9,2%), Portugal (8,1%) e Bolívia (5,8%) – apenas esses 
com participação superior a 5%. Vale salientar que, segundo o 
IBGE, Paraguai e Japão posicionaram-se acima dos Estados Unidos 
na década anterior, seguidos pela Argentina e Bolívia. Paraguai 
e Bolívia totalizaram 59,4% dos movimentos sul-americanos, 
Argentina contribuiu com 11,9% e Chile com 4% (tabela 4). 
O que se observou no caso dos movimentos sul-americanos foi 
uma nítida mobilidade entre países limítrofes, como mostra mapa 
dos fluxos principais (municípios com participação em mais de 0,1% 
do total dos imigrantes), extraído do referido estudo. Da mesma 
forma que ocorreu com os emigrantes internacionais, os imigrantes 
sul-americanos também compõem a maior proporção do total dos 
imigrantes nos municípios da faixa de fronteira (figura 3).

Mais da metade dos emigrantes destinavam-se a países da 
Europa (51,4%), 26,4% aos da América do Norte, 8,9% aos da África 
e 7,9% aos da América do Sul, e nesta os principais destinos eram 
Argentina (22,2%), Bolívia (20,4%) e Paraguai (12,7%) (tabela 5). 
Os maiores contribuintes dos fluxos emigratórios para a América 
do Sul foram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Entre 
os municípios fronteiriços, Foz do Iguaçu, além de capitais dos 
estados da região Norte, casos de Boa Vista, Rio Branco e Macapá, 
destacaram-se por volumes elevados de emigrantes, cujos destinos 
principais foram os países limítrofes (figura 3). Internamente, em 239 
municípios, majoritariamente de menor porte, em UFs fronteiriças, a 
emigração para países sul-americanos correspondeu a mais de 75% 
do total dos emigrantes. Desses partiram 11,7% dos emigrantes com 
destino a países na América do Sul. Os maiores volumes partiram 
de municípios do Norte, com destaque para Boa Vista, de onde 
saíram 972 pessoas, 82,5% destinadas a países da América doSul.
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Tabela 4: Origem dos Imigrantes dos Países da América do Sul e Participação no 
Total da Imigração Sul-Americana, Brasil, 2010

Destinos Imigrantes Total imigrantes (%)
Paraguai 24.610 36,31
Bolívia 15.651 23,09
Argentina 8.084 11,93
Uruguai 4.326 6,38
Peru 4.224 6,23
Colômbia 3.255 4,80
Chile 2.674 3,95
Venezuela 1.892 2,79
Guiana Francesa 1.072 1,58
Equador 815 1,20
Guiana 600 0,88
Suriname 572 0,84
Total 67.775                   –

Fonte: Censo Demográfico/IBGE (Dados Data Fixa: residência na origem em 31 jul. 
2005). Elaboração: Ipardes. Extraído de Cardoso; Moura (2017, p. 72)

Tanto os movimentos imigratórios quanto os emigratórios nos 
municípios da linha de fronteira, e alguns da faixa de fronteira, 
sugerem uma mobilidade de contato, de transposição, que em muitos 
casos pode corresponder a estrangeiros ou brasileiros em retorno.
São movimentos que têm uma natureza específica, que mostram 
a interação entre os povos fronteiriços que cruzam a fronteira sem 
se interiorizarem nos países, criando uma área transfronteiriça. 
Transfronteiriça porque se ajusta à condição de proximidade, de 
relações estabelecidas entre unidades espaciais pertencentes a 
regiões contíguas, apenas separadas por um limite de Estado. Indo 
além, um espaço transfronteiriço, conforme Reitel e Zander (2004), 
assume a porosidade da fronteira, da interação sobre a separação, 
e do estabelecimento de trocas organizadas ou devidas à existência 
de diferenciais entre os países. Mais que trocas, permite a mescla 
de características de um território para outro.

Resta investigar o perfil desses migrantes e os motivos dos 
deslocamentos – o que os leva à saída do país e à escolha do 
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Tabela 5: Destino dos Emigrantes aos Países da América do Sul e Participação no 
Total da Emigração para esse Continente, Brasil, 2010

Destinos Emigrantes Total de emigrantes (%)

Argentina 8.631 22,19

Bolívia 7.919 20,36

Paraguai 4.926 12,67

Guiana Francesa 3.822 9,83

Outros países da América do Sul 3.643 9,37

Suriname 3.416 8,78

Chile 2.533 6,51

Venezuela 2.297 5,91

Uruguai 1.703 4,38

Total 38.890                    –-  

Fonte: Censo Demográfico/IBGE.
Elaboração: Ipardes. Extraído de Cardoso; Moura (2017, p. 68)

destino. Essas informações evidenciariam a existência de atividades 
comuns entre os países (econômicas, funcionais, sociais), as 
redes sociais existentes e as principais rotas de mobilidade. Isso 
orientaria a formulação de políticas adequadas às peculiaridades 
desses movimentos e da região transfronteiriça.5

A mobilidade migratória transfronteiriça se completa com uma 
crescente mobilidade pendular entre municípios da linha de fronteira.
Segundo informações do Censo de 2010 do IBGE, 34.975 pessoas 
deixavam municípios brasileiros para trabalhar no exterior, 34.335 
para estudar no exterior, e 741 para ambas as atividades.6 Há, 

5 Nesta parte do texto tomam-se como destaques alguns casos considerados nas atividades 
do projeto em curso no Ipea; outros casos de migrações internacionais e fundamentalmente 
os relativos à presença nas várias unidades da federação brasileira de angolanos, asiáticos, 
bolivianos, colombianos, congoleses, filipinos, ganeses, haitianos, iranianos, senegaleses, 
sírios, entre outros, podem ser acessados na publicação “Migrações sul-sul” (Baeninger et
al., 2018.
6 A informação é obtida apenas para municípios brasileiros, ou seja, apenas as saídas 
do Brasil. Se computadas as entradas, certamente o volume de pessoas em trânsito 
seria bem superior.
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ainda, pessoas que saíam para estudar em município brasileiro, 
mas que realizavam atividade de trabalho no estrangeiro. Entre os 
11 municípios brasileiros com participação superior a 1% do total 
dos fluxos pendulares, encontram-se os municípios fronteiriços de 
Foz do Iguaçu (9,1%), Santana do Livramento (3,8%), Ponta Porã 
(2,9%), Chuí (1,8%) e Tabatinga (1,3%).

Particularmente nos arranjos transfronteiriços,7 esses 
deslocamentos representam a interação de pessoas no território 
para a realização de atividades de trabalho e/ou estudo e exigem 
a definição de políticas e medidas que garantam seu livre trânsito. 
Funções públicas de interesse comum têm de ser pensadas e 
realizadas conjuntamente e cooperativamente entre os países, 
como aquelas referentes a atividades de trabalho, estudo, 
consumo, cultura e lazer, que exigem políticas de mobilidade, 
educação, saúde, assistência laboral, entre outras. Ademais de 
políticas, o levantamento de informações compatíveis, temporal e 
metodologicamente, entre os países é uma lacuna a ser considerada 
a orientar essas políticas.

Um exemplo da importância da mobilidade migratória e pendular 
transfronteiriça está na presença dos bolivianos na produção 
agrícola nas regiões contíguas a esse país e no comércio de 
hortifrúti em cidades fronteiriças, o que pode vir a ser confirmado 
com informações do Sistema Nacional de Cadastro e Registro de 
Estrangeiros (Sincre). Feiras com produção por bolivianos podem 
ser visitadas em Corumbá (MS), Cáceres (MT), Guajará-Mirim 
(RO) entre outras cidades de arranjos transfronteiriços Brasil/
Bolívia. Essa presença também é constatada na fronteira da 

7 Arranjos transfronteiriços são configurações espaciais entre cidades de diferentes 
países, com manchas de ocupação em continuidade, formando unidades fortemente 
articuladas e com grande interação entre os moradores. Muitos são os arranjos dessa 
natureza identificados na linha de fronteira brasileira, entre os quais os nominados como 
“cidades gêmeas” (Brasil, 2016) ou como “arranjos populacionais fronteiriços” (IBGE, 
2016). Outros arranjos foram identificados em atividades do projeto Fronteiras do Brasil, 
do IPEA, e se encontram elencados em Moura; Oliveira (2018).
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Argentina com a Bolívia, para onde vêm bolivianos para a colheita 
do tabaco (três ciclos por ano) e acabam permanecendo na região. 
Moradores contatados em visita à região observam que o setor 
primário tradicional está nas mãos dos bolivianos, “que se entendem 
melhor com a terra. E daí, tudo o que comemos vem das mãos dos 
bolivianos. Tudo o que se exporta, das mãos argentinas...” E com 
essa presença, pouco a pouco os bolivianos começam a participar 
do comércio nos mercados de cidades maiores, como Tilcara, Jujuy 
e Salta, ainda que precariamente, muitas vezes informalmente.

Um movimento de contato que se transformou em diáspora, 
seguida de uma grande crise humanitária, é o existente entre 
Venezuela e Brasil. Há pouco tempo essa fronteiras e mostrava uma 
porta de constantes fluxos pendulares e migratórios, impulsionados 
pelas oscilações de oportunidades oferecidas pelos países. 
Particularmente o arranjo Pacaraima (RR)/Santa Elena de Uairén 
(VZ) constituia-se em um espaço transfronteiriço bastante articulado, 
com famílias binacionais, trocas culturais, econômicas, laborais, e 
inclusive integração entre os municípios quanto a funções públicas 
de interesse comum. Com o acirramento da crise venezuelana e o 
aumento dos fluxos migratórios, a situação passou a assemelhar-
se com a de tantas outras regiões do mundo, nas quais a busca 
de condições de trabalho e de vida submete milhares de pessoas 
a situações de vulnerabilidade e risco.

A informação é obtida apenas para municípios brasileiros, 
ou seja, apenas as saídas do Brasil. Se computadas as entradas, 
certamente o volume de pessoas em trânsito seria bemsuperior.

Arranjos transfronteiriços são configurações espaciais entre 
cidades de diferentes países, com manchas de ocupação em 
continuidade, formando unidades fortemente articuladas e com 
grande interação entre os moradores. Muitos são os arranjos dessa 
natureza identificados na linha de fronteira brasileira, entre os quais 
os nominados como “cidades gêmeas” (Brasil, 2016) ou como 
“arranjos populacionais fronteiriços” (IBGE, 2016). Outros arranjos 
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foram identificados em atividades do projeto Fronteiras do Brasil, do 
IPEA, e se encontram elencados em Moura; Oliveira (2018).

Informações do IBGE com base em dados da Coordenação 
Geral de Polícia de Imigração da Polícia Federal (IBGE, 2018) 
estimam que 17 mil venezuelanos atravessaram a fronteira brasileira 
em 2017. A estimativa, divulgada em 29/08/2018, aponta que cerca 
de 30,8 mil venezuelanos vivem no Brasil atualmente, e desses 
aproximadamente 10 mil cruzaram a fronteira nos primeiros seis 
meses de 2018. Do total de imigrantes venezuelanos no Brasil, 
99% se encontram em Roraima, na cidade fronteiriça de Pacaraima 
e na capital Boa Vista.

Com base em informações do Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais da Organização das Nações Unidas (ONU/
DAES) e do Ministério da Justiça, o relatório da OIM de julho de 
2018 informa que o Brasil recebeu apenas 2% dos 2.328.949 
imigrantes venezuelanos no mundo em 2018, dos quais 1.529.021 
se encontram em países sul-americanos (OIM, 2018a). Ou seja, pelo 
menos 50 mil venezuelanos se fixaram no Brasil até julho de 2018, 
num crescimento acentuado em relação aos 3.425 computados 
pela mesma fonte em 2015 – considere-se que nos últimos meses 
se computa a entrada de até 500 imigrantes por dia. O acesso 
de migrantes venezuelanos por terra ao Brasil é dificultado pela 
presença da floresta amazônica na fronteira, e a via mais usada é 
por Pacaraima. Com maior facilidade de acesso, outros 870.093 
imigrantes encontram-se na Colômbia, 354.421 no Peru, 105.756 
no Chile e 95.000 na Argentina, além de outros países, como 
mapeia a OIM (figura 4).

A instituição clarifica que esse número leva em conta pedidos 
de asilo e residência, e que, devido às limitações de fontes é 
difícil quantificar a migração irregular e a população em trânsito. 
Há também um número elevado de indígenas Warao, de certa 
forma os primeiros a saírem vítimas da crise, a partir de 2016 em 
direção a Roraima, particularmente a Pacaraima e Boa  Vista. 
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Figura 4: Rotas Migratórias De Venezuelanos

Fonte: OIM, 2018a

Neste caso, episódios de agressão e discriminação são cada vez 
mais frequentes.

A crise humanitária desses movimentos tem proporções 
bastante significativas. Comparativamente, são 2,3 milhões de 
venezuelanos emigrados, enquanto “1,8 milhão de migrantes 
entraram em toda a União Europeia em quatro anos.” (G1, 2018b).

Pode parecer pouco o contingente recebido pelo Brasil, mas 
é bastante elevado para a porta de entrada que é Pacaraima, uma 
cidade com pouco mais de 10 mil habitantes, e mesmo para Boa 
Vista, com seus 375,4 mil habitantes. Nessas cidades as pressões 
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sobre os serviços públicos e infraestrutura locais são enormes. Em 
oficina de trabalho do projeto do Ipea, Fronteiras do Brasil, realizada 
em Boa Vista em novembro de 2016, foi antecipada nos debates 
a preocupação quanto à crise sem precedentes que se instalava 
no país vizinho, e que já vinha se traduzindo em desafios jamais 
imaginados, como destacou o palestrante Alexandre Henklain, 
então Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento 
de Roraima. “Para que todos nós possamos nos conscientizar 
exatamente da dimensão desses problemas, nós temos, hoje (os 
números não são absolutamente precisos) entre 20 mil e 30 mil 
venezuelanos aqui em Roraima. Esse número poderá chegar, nos 
próximos meses, talvez a 100 mil. Em um estado que tem 500 mil 
habitantes e cuja capital tem 300 e poucos mil habitantes, você 
vai ter praticamente concentrados, em BoaVista e Pacaraima, 
venezuelanos em uma proporção de 1 para 3.” Prossegue o 
Secretário “É uma crise que precisa ser tratada com absoluta 
seriedade. Não é simplesmente construindo muros – como muitos 
outros pretendem pelo mundo afora – que a gente vai resolver 
essas situações.”8

Na mesma época, em visita técnica ao arranjo transfronteiriço 
Pacaraima/Santa Elena de Uairén, com a crise ainda apenas no 
início, a representante do prefeito de Pacaraima, Socorro Maria 
Lopes, então Secretária Municipal do Trabalho e Promoção Social, 
ponderou que “hoje estamos numa situação invertida, onde nós 
estamos sofrendo um choque, o impacto em virtude de que vários 
venezuelanos estão vindo comprar produtos e utilizar nossos 
serviços aqui. Mas, esquecemos que passamos mais de 30 anos 
fazendo o inverso. E que nunca tivemos nenhum tipo de reclamação 
da Venezuela, do governo do município, do governo bolivariano.”9

8 Ver íntegra da apresentação em Pêgo et al. (2018), capítulo 1.
9 Ver íntegra da entrevista em Pêgo et al. (2018), capítulo 9.
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Por mais que o acolhimento e a solidariedade tenham sempre 
sido a tônica, a dificuldade do poder público em lidar com a situação 
vem dando margem a atos e temor de violência, conforme moradores 
locais. “‘São 3 mil a 4 mil pessoas (migrantes) morando nas ruas 
de uma cidade de 10 mil habitantes, sem banheiro, sem emprego. 
Estamos há dois anos alertando as autoridades e procurando 
aliviar o drama do povo venezuelano”, diz o sacerdote’” Jesus 
Lopez Fernandez de Bobadilla, que comanda há nove anos a 
paróquia local de Pacaraima (Idoeta, 2018). O pároco agrega que 
“os conflitos vão se tornar mais frequentes, porque pouca gente 
está sendo beneficiada (pelo atendimento estatal), o resto está 
jogado”. Em contato recente mantido com uma médica, de Boa 
Vista, as expressões de medo e constrangimento ficaram nítidas: 
“aqui tentamos acolher os venezuelanos refugiados, mas nos 
sentimos sitiados, com medo de pessoas famintas, desabrigadas, 
sem perspectivas, e não percebemos nenhum controle da situação. 
Todos os dias batem às nossas portas pessoas emagrecidas, tristes, 
azuladas pela fome. Muito triste e assustador.”

Conforme dados da matriz de monitoramento do fluxo migratório 
venezuelano, também da OIM (2018b), 28% desses imigrantes 
indicaram ter sofrido violência no Brasil (desses, 81% foram atos 
de violência verbal, 16% por violência física e 2% violência sexual) 
e outros 2% foram vítimas de extorsão. Dos venezuelanos que 
cruzaram a fronteira com o Brasil, 52% pretendem seguir destino 
a algum outro país da América Latina.

No início da atual diáspora venezuelana, o comum era o fechar e 
abrir das fronteiras desse país com seus vizinhos da América do Sul, 
casos da Colômbia e do Brasil, trazendo inúmeros constrangimentos 
sociais e econômicos, além dos institucionais. Mais recentemente, 
na política de recrudescimento, outros países passaram a anunciar 
regras mais rígidas para a entrada de venezuelanos, como Peru e 
Equador, com a exigência de passaportes, entre outras. No oposto, 
algumas medidas positivas vêm sendo postas em prática, como, 
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entre outras, a Operação Acolhida, em Roraima, força-tarefa ligada 
ao Ministério da Defesa para dar assistência emergencial aos 
migrantes em situação de vulnerabilidade, oferecendo alimentação, 
imunização e construção de abrigos, que são geridos pelo Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) e por 
ONGs como a Fraternidade Internacional; e o centro fronteiriço de 
recepção e documentação, informações, serviços sociais e de saúde 
para aqueles que escolheram permanecer no Brasil, com apoio 
do Sistema ONU Brasil. Outra iniciativa é a interiorização, voltada 
a ajudar venezuelanos em situação de extrema vulnerabilidade a 
encontrar melhores condições de vida em outros estados brasileiros. 
Porém, nos dois casos, ainda insuficientes diante dos grandes 
fluxos de pessoas.

Medidas também são necessárias para orientar a entrada de 
imigrantes em outras fronteiras terrestres do Brasil. Em outra oficina 
de trabalho, desta feita em Corumbá-MS, em palestra o padre Marco 
Antônio, que responde pela Pastoral da Mobilidade Humana e pela 
Pastoral Carcerária em Corumbá, relatou alguns aspectos cruéis 
de travessias de migrantes bolivianos, paraguaios e de outros 
países latino-americanos, e necessidades simples, de solução 
aparentemente imediata, para auxílio aos migrantes no momento 
mais decisivo: o cruzamento da fronteira.10 Narrou experiências 
durante período em que acompanhou a rota de migração desde 
o Peru, Equador, Bolívia, até as bordas do Brasil, e os valores 
diferenciados que os “coiotes” cobram para fazer entrar: por Letícia 
(Colômbia), mil e poucos dólares; um pouco mais, pelo Acre; e se 
estão dispostos a pagar mais ainda, entram por Corumbá. “Para 
vir pra cá custa de 3 mil a 5 mil dólares. E esse é o desafio, pois 
quando chegam nesta fronteira, os coiotes pegam tudo o que tem 
deles e os deixam sem nada.”

10 A publicação do relatório dessa oficina de trabalho, que trará a integra da transcrição 
dessa palestra, encontra-se no editorial Ipea.
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Relata que a Casa do Migrante da igreja Nossa Senhora da 
Paz, em São Paulo, tornou-se uma referência, um ponto onde 
vários povos se encontram. “Ali, nosso desafio é a questão da 
oficina de costura. Sabemos muito bem disso. Nessa fronteira, 
essa é a demanda de trabalho. (...) É o mercado que chama.” 
Ressalta que o migrante vem fazer aquilo que o brasileiro já não 
faz, e isso se deu com os haitianos que passaram pela Casa do 
Migrante de Manaus, que acolheu praticamente 80% desse fluxo 
migratório. “Eu estive nas granjas do interior do Rio Grande do Sul 
e lá não tinham jovens disponíveis, ou eram os migrantes ou eles 
fechavam. Então, eles vieram para abastecer o mercado de uma 
demanda que estava sobrando.” O problema é que os migrantes 
vêm, passam muitas necessidades e só depois de muito sofrimento 
são contratados “como mão de obra barata. E são muitos. Nós 
sabemos como aqui eles são massacrados. E inclusive esses 
imigrantes até são usados para pressionar os trabalhadores locais.” 
(...) “Mas o mercado está chamando. Se não estivesse chamando 
eles não estariam vindo pra cá, estariam indo para outro lugar. 
Então a necessidade da orientação, porque eles gastam muito 
para chegar aqui, endividam a família.”

Os aproveitadores ligados ao tráfico se utilizam da desorientação, 
da desinformação nas filas dos postos de controle migratório das 
fronteiras e aliciam, os fazem de cobaias, “porque o produto grande 
passa nas carretas de soja. Não é com o mochileiro. Fico até 
constrangido quando pego o ônibus ali. Todo dia o meu ônibus 
é parado lá, e fazem uma sabatina da vida da gente, em público, 
para pegar alguém levando uma isca. (...) Até quando vamos 
ficar pegando as iscas?” Também os enganam “facilitando” a 
documentação: “você me dá seu passaporte e tanto em dinheiro, 
e vai ser emitido o visto, amanhã a tal horas. É assim que funciona”. 
Por isso a necessidade de um espaço de assistência social, para 
orientar essas pessoas ali na fronteira. “Porque se nós chegarmos 
antes, com certeza, eles não pegam.” Conclui padre Marcos: “Na 
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fronteira, a maioria das políticas tem foco só no tráfico de drogas 
e de armas, mas muitas vezes não é só isso. Tem o tráfico de 
pessoas, de órgãos e de crianças, pois aqui é só um corredor. Vai 
estourar lá, em outro lugar...”

Na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, os reclamos são 
muito similares. Entrevistados do estudo de caso sobre a situação 
da fronteira do Estado do Paraná (Cardoso; Moura, 2017), com 
destaque à Pastoral do Migrante em Foz do Iguaçu, salientaram 
que o desafio premente é colocar a dignidade na discussão sobre 
o migrante transfronteiriço, ora em um contexto social com pouca 
representatividade e pouco poder. Atua na região uma rede não 
oficial de agenciamento de trabalho, consolidando a precarização 
da atividade dada a ausência de política pública que lhe dê suporte. 
Essa rede se vale da condição de indocumentados e apátridas, 
estes comuns na região entre os povos guaranis (que nascem e 
que têm negado o direito a registro no país migrante, portanto, 
pessoas que não têm sua nacionalidade reconhecida por nenhum 
país). É necessário efetivar o acolhimento, a documentação e a 
inserção social; romper o silêncio, o medo, a vulnerabilidade e a 
“irregularidade”; ampliar a cidadania para além do conceito da 
nacionalidade; criar territórios livres, lugares de convivência (não 
de passagem) e assentamentos solidários; e com isso garantir 
dignidade ao migrante destituído. Por fim, considerar que há leis 
aprovadas e acordos assinados mais que adequados e suficientes. 
É necessário, apenas, que sejam cumpridos.

MEDIAÇÕES: POLÍTICAS PÚBLICAS, LEIS E ACORDOS 
MULTILATERAIS

Programas e pesquisas sobre a fronteira brasileira não são 
recentes, sejam no âmbito acadêmico com o governamental.
Como suporte a políticas públicas, destaca-se o “Programade 
Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira” (PDFF) 
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(Brasil, 2005), do Ministério da Integração Nacional (MI), como parte 
da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). Esse 
Programa, em certa medida, reorganiza e reestrutura o “Programa 
de Desenvolvimento Social da Faixa de Fronteira” (PDSFF), de 
1999, com suporte teórico, conceitual e de pesquisa do Grupo 
Retis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em apoio ao 
PDFF foi criada, no âmbito do MI, a Comissão Permanente para 
o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira (CDIF), 
como um fórum interinstitucional e multidisciplinar para subsidiar a 
formulação de políticas públicas para a região. Mais recentemente, 
o mesmo Grupo Retis elaborou o “Diagnóstico Socioeconômico e 
Demográfico da Faixa de Fronteira”, relacionado à criminalidade e 
violência, como parte da pesquisa desenvolvida para a “Estratégia 
Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras” (ENAFRON), do 
Ministério da Justiça, cujo objetivo geral é intensificar o controle e 
a fiscalização na fronteira continental brasileira, especialmente a 
prevenção, controle e repressão de delitos transfronteiriços (Brasil, 
2016). As concepções, informações e resultados desses trabalhos 
e da CDIF tornaram-se subsídios fundamentais à pesquisa em 
desenvolvimento peloIpea.

A pesquisa “Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política 
pública” se integra ao projeto “A Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional e a Faixa de Fronteira”, desenvolvida em parceria entre o 
Ipea e MI, que tem como objetivo avaliar políticas públicas ligadas 
à fronteira brasileira, em geral, e à PNDR, em particular. A pesquisa 
em desenvolvimento tem como objetivos (i) organizar informações 
e produzir um conjunto sistemático de estudos que compreendam 
aspectos econômicos, sociais, ambientais e de governança em 
relação aos municípios localizados na faixa de fronteira brasileira e 
seus vizinhos sul-americanos; (ii) caracterizar e analisar os arranjos 
transfronteiriços; (iii) analisar e avaliar as políticas públicas ora em 
curso na faixa de fronteira brasileira e as relações transfronteiriças; 
(iv) organizar oficinas temáticas para debater questões, hipóteses 



Anuário Unbral das Fronteiras Brasileiras 2018

210

e conhecer melhor a realidade local, visando contribuir para a 
melhoria das políticas públicas sobre fronteiras.

Os objetivos propostos estão em vias de serem alcançados, 
posto que as etapas previstas ao projeto foram cumpridas, tanto as 
referentes a levantamentos e análises quanto as que implicavam 
atividades de campo. As oficinas de trabalho aconteceram nos três 
arcos fronteiriços (figura 5), e mais que se acercar da realidade e 
dos agentes que convivem no cotidiano da fronteira, essas oficinas 
privilegiam o despertar de ideias, propostas e alternativas, os 
debates e as visitas técnicas, com a realização da leitura do espaço 
de muitos arranjos transfronteiriços, de fundamental importância 
como contribuição à elaboração de políticas públicas adequadas 
à diversidade da fronteira brasileira.

No arco Norte, a problemática indígena, os garimpos 
irregulares, a pressãosobre a floresta, o drama migratório nos 
portais de entrada de Pacaraima, Tabatinga, Brasileia ou Assis 
Brasil; no arco Central, portais porosos ao tráfico de armas e drogas, 
ao aliciamento de migrantes, à chegada do crime organizado,  
como em Cáceres, Corumbá, Ponta Porã; no arco Sul, a demanda 
reprimida por precariedade de infraestrutura e a permeabilidade a 
ilícitos, particularmente presente no maior arranjo transfronteiriço da 
fronteira brasileira, Foz do Iguaçu. A despeito da problemática, há um 
leque de oportunidades a serem otimizadas pela sinergia inerente 
às regiões fronteiriças: a união Pan-Amazônica em construção 
no Norte, os vários arranjos produtivos em desenvolvimento no 
Central, a multiplicidade dos fluxos e os inúmeros acordos locais bi 
e trilaterais em curso no Sul, particularmente no âmbito do Mercosul. 
Daí a necessidade de que seja compreendida a natureza dessa 
variedade de relações transfronteiriças, para que as políticas para 
a fronteira incorporem a dinâmica real desses espaços.

Entre as ações do projeto em parceria, foram realizadas as 
oficinas de trabalho: “Fronteiras do Brasil: uma análise de políticas 
públicas”, de cunho nacional (15 e 16 de junho de 2016, no Ipea 
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Figura 5: Arcos Fronteiriços, Faixa De Fronteira E Arranjos Transfronteiriços, 
Segundo Tamanho De População, 2016
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Brasília) e “Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Norte” 
(21 a 26 de novembro de 2016, em Boa Vista), ambas com os 
resultados publicados e disponíveis no site do Ipea (Pêgo et al., 
2017; 2018); assim como “Fronteiras do Brasil: uma avaliação do 
arco Central” (26 a 30 de junho de 2017, em Corumbá), “Fronteiras 
do Brasil: uma avaliação do arco Sul” (20 a 24 de novembro de 
2017, em Uruguaiana), e a publicação autoral e temática, “Fronteiras 
do Brasil: avaliação de políticas públicas”, esta com lançamento 
previsto para novembro de 2018. As reflexões desencadeadas nesse 
projeto apontaram para a necessidade de uma etapa complementar 
importante: a análise da fronteira litorânea brasileira e sua integração 
com a fronteira terrestre.

Muitas contribuições emanam do trabalho realizado, e dessas 
destaca-se uma importante compreensão que se refere diretamente 
ao debate proposto neste seminário: o sentido da fronteira como 
portal de acolhida e orientação aos movimentos migratórios. As 
fronteiras que devem ser entendidas como espaços de diversidade, 
união e encontro entre o país e seus vizinhos, espaços de interações, 
contatos e fluxos sociais, econômicos e culturais, movidos por 
semelhanças e contrastes, com peculiaridades e influência da 
existência de outra cultura. Registrou-se um reconhecimento 
generalizado entre os moradores e agentes que participaram das 
atividades do projeto de que a problemática das fronteiras não se 
resolve com políticas de controle em medidas de segurança, mas 
com estratégias e ações voltadas ao desenvolvimento da região, 
integradas entre os países que se avizinham, e desenvolvidas 
concomitantemente.

Reconheceu-se também que há várias fronteiras e não 
são uniformes, portanto uma só política não pode dar conta da 
complexidade de redes que se constroem e convergem a essas 
regiões.

Para tornar a fronteira acolhedora aos movimentos migratórios, 
deve-se assegurar que a regulamentação da lei das migrações 



VII Seminário Internacional América Platina – VII SIAP
III Colóquio Unbral de Estudos Fronteiriços – III CUEF

213

(Lei nº 13.445/2017) preserve os avanços obtidos. O principal é a 
regulação da migração internacional no Brasil, com garantia dos 
direitos das pessoas migrantes, sejam estrangeiros no país ou 
brasileiros que vivem no exterior. Mas há que se considerar que a 
sanção presidencial veio acompanhada de 20 vetos, “inspirados 
em visões que defendem medidas restritivas”. Não obstante, “o 
país passa a ter uma das legislações mais modernas no trato das 
políticas migratórias, avançando no tratamento dos pilares que 
sustentam a integração plena do migrante à sociedade brasileira 
ao assegurar o pleno acesso aos serviços, garantindo a reunião 
familiar, reconhecendo a formação acadêmica obtida no exterior, 
permitindo a associação sindical e política, facilitando a inclusão 
laboral, repudiando práticas de discriminação e descriminalizando a 
migração e repudiando práticas de deportações coletivas.” (Oliveira, 
2017, p. 175) Agreguem-se dispositivos que permitem a concessão 
de visto para refugiados, facilitação de remessas, proteção aos 
brasileiros residentes no exterior, cooperação com os Estados de 
origem, trânsito e destino, “buscando a proteção dos direitos do 
migrante e o fortalecimento da integração econômica, política, 
social e cultural dos povos da América Latina”, conjunto esse de 
“medidas protetivas importantíssimas e que fazem com que avance 
o trato das questões migratórias nas relações com os demais países 
envolvidos nessa temática.” (idem, p.176)

Em concordância com a análise de Oliveira (2017), participantes 
das oficinas de trabalho da pesquisa do Ipea sublinham que ainda 
há muito a se fazer e dão ênfase a suas orientações: definição 
imediata do organismo de governo a ser responsável pelas políticas 
migratórias; reversão dos vetos presidenciais, sobretudo os que 
atingiram povos indígenas e migrantes em situação irregular; 
promoção de campanhas educativas e esclarecimentos sobre a 
necessidade da implementação da lei; e prontidão a denunciar às 
autoridades policiais quaisquer atitudes agressivas e xenofóbicas.
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No âmbito da América do Sul há um horizonte normativo 
composto por instrumentos emanados das Nações Unidas e acordos 
establecidos nos espaços regionais especializados em migrações. 
A exemplo, o Mercosul em seu processo de integração regional 
tem obtido avanços, embora lentos, em matéria de reconhecimento 
dos direitos dos migrantes. Segundo relatório da Cepal, a lentidão 
se deve principalmente aos cuidados de considerar os temas de 
população como assunto interno do Estado, aplicando o princípio 
de não ingerência em assuntos domésticos. “El derecho a migrar 
se ubica en la encrucijada de esta tensión en la medida en  que los 
instrumentos internacionales reconocen por una parte el derecho 
que tienen todas las personas a migrar, por ende a salir de un 
determinado territorio, pero no a entrar a otro Estado del cual no 
se es nacional. Es decir, por una parte se establece un derecho 
universal para todas las personas, pero por otra se restringe su 
ejercicio en virtud de la atribución que otorga la soberanía estatal 
para definir quién entra y permanece en el territorio, y quien no 
puede hacerlo.” (Stefoni, 2017, p.18)

Com o Acordo de Residência para nacionais dos estados-
parte do Mercosul e associados, de 2002, os fluxos intrarregionais 
de pessoas começaram a ser efetivamente entendidos e 
conceitualizados sob a ideia de livre mobilidade, igualdade quanto 
aos direitos à reunificação familiar e à transferência de remessas. 
Esse Acordo se encontra vigente desde 2009, porém nem todos 
os países signatários aplicam seus termos. Também é importante 
ressaltar, como feito no citado relatório, a compreensão por parte dos 
estados membros do Mercosul quanto à necessidade de implementar 
políticas migratórias conjuntas, em concomitância e composições de 
consenso nos processos consultivos migratórios, como por exemplo 
o Diálogo de Alto Nível sobre Migração e Desenvolvimento, o Foro 
Mundial sobre Migração e Desenvolvimento e a Conferência Sul-
Americana de Migrações. Ainda assim, conforme Stefoni (2017, 
p.30)“Durante los últimos años la Comisión Interamericana de 
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Derechos Humanos ha observado en las Américas un proceso de 
endurecimiento de políticas migratorias a partir de la utilización de 
medidas tendientes a ‘a) la externalización del control migratorio; 
b) la securitización de las fronteras, c) la criminalización de los 
migrantes, en particular de migrantes en situación irregular a través 
del uso generalizado de la detención migratoria y deportaciones 
sumarias, d) limitar el acceso a procedimientos de protección 
internacional, en particular al procedimiento para el reconocimiento 
de la condición de refugiados’ (OEA CIDH, 2015 p. 16).11 Esta 
realidad si bien no es propia de América del Sur, es importante 
tenerla presente de modo de que no se produzcan cambios en 
esa dirección.”

Os fundamentos da proteção das pessoas refugiadas se 
encontram na Convenção de 1951 da ONU sobre Refugiados e 
seu Protocolo de 1967, que estabelecem os princípios legais sobre 
os quais se baseiam inúmeras legislações e práticas internacionais, 
regionais e nacionais. Segundo o Acnur (2018), atualmente, quase 
150 países são signatários da Convenção de 1951 e/ou do Protocolo 
de 1967. “Um dos principais pontos da Convenção de 1951 é que os 
refugiados não podem ser expulsos ou devolvidos ‘para fronteiras 
ou territórios onde suas vidas ou liberdade estejam ameaçadas’. A 
convenção também estabelece os direitos básicos que os países 
signatários devem garantir aos refugiados.” (Acnur, 2018, p. 7) 
Em 2016, foi firmada a histórica Declaração de Nova York para 
Refugiados e Migrantes, sobre a qual os “Estados-membros das 
Nações Unidas concordaram em prover proteção às pessoas forçadas 
a abandonar seus países de origem e apoiar os demais países que 
os abrigam, compartilhando as responsabilidades internacionais que 
devem ser financiadas de forma mais equitativa e previsível.” (Idem, 

11 OEA CIDH. Movilidad Humana, Estándares interamericanos. Derechos Humanos de 
migrantes refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: 
normas y estándares del sistema Interamericano de Derechos Humanos (OEA/Ser. L/V/
II. No. 46/15). CIDH OEA,2015.
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p. 14) A declaração concedeu ao Acnur/UNHCR a atribuição para 
desenvolver um “Pacto Global sobre Refugiados”, e isso vem sendo 
feito em consulta com os governos e outras partes interessadas.

Conforme avaliação do Acnur (2018), “o Brasil tem uma 
legislação de refúgio considerada moderna (Lei nº 9.474, de 
22 de julho de 1997) por adotar um conceito ampliado para o 
reconhecimento de refugiados. Para além do conceito estabelecido 
pela Convenção de 1951, a legislação brasileira também reconhece 
como refugiado todas as pessoas que buscam segurança diante de 
situações de grave e generalizada violação de direitos humanos.” 
(idem, p.18)

Conforme relatório do Acnur, em 2017 o país registrou uma 
população de 10.141 refugiados reconhecidos, provenientes de 
mais de 80 países diferentes, além de mais de 30 mil pedidos 
de refúgio a serem analisados pelo Comitê Nacional para os 
Refugiados (Conare). O Conare, órgão multiministerial do qual 
participam o governo, a sociedade civil e a ONU, por meio do Acnur, 
foi criado pela Lei nº 9.474/1997 com o objetivo de reconhecer e  
tomar decisões sobre a condição de refugiado no Brasil, além de 
promover a integração local dessa população. Comitês estaduais 
foram constituídos em diversos estados do Brasil, com autoridades 
locais e sociedade civil, e atuam em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Minas Gerais e Mato Grosso 
do Sul, para facilitar o acesso de solicitantes de refúgio, refugiados, 
migrantes e apátridas às políticas públicas estaduais emunicipais.

Efetivamente, há normas, mecanismos e vontade 
suficientes para enfrentar com êxito a problemática das relações 
transfronteiriças, das pessoas que se movem através de suas 
barreiras fixas ou flexíveis, dos migrantes e daqueles que buscam 
refúgio e asilo. Sobre eles, Iñárritu lamenta a falta de compromissos 
de governos, “que consideram esse um problema secundário, que 
nunca buscaram compreender suas raízes”. Da mesma forma, 
lastima-se o olhar para as fronteiras apenas com vistas à defesa e 
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controle. Ao se pensar a fronteira obrigatoriamente há que se tratar 
da integração em seu sentido amplo, que emerge nas dinâmicas 
espaciais transfronteiriças, em sua força para o desenvolvimento, 
no potencial das articulações entre os estados, entre forças de 
segurança, na busca de construir uma irmandade, de consolidar 
uma amizade. Então haveria uma fronteira acolhedora e não uma 
barreira que seleciona, exclui e leva à clandestinidade.
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Abordagens territoriais: um olhar a partir das 
pesquisas realizadas no âmbito da Rede de 
Pesquisadores sobre Cidades Médias (ReCiMe) – 
Equipe Dourados (MS)

Maria José Martinelli Silva CALIXTO

Palavras-Chave: Território. Pesquisa. Cidades Médias.

Identificação do grupo de pesquisa e seus membros
Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias – equipe Dourados. 

Projetos desenvolvidos pelo grupo e principais questões que 
o grupo tem tratado
A partir da frente de trabalho levada a diante junto a ReCiMe, 
foram desenvolvidos os seguintes projetos coletivos: “A análise 
dos agentes econômicos e da reestruturação urbana e regional em 
Dourados, uma cidade média do estado de Mato Grosso do Sul”,  
“Cidades Médias Brasileiras: agentes econômicos e reestruturação 
urbana e regional” e “Cidades médias: novos papéis, novas lógicas 
espaciais”. Este ligado a um projeto de cooperação acadêmica 
entre UFGD, UNESP e UFRJ, que visou ampliar a discussão ligada 
à temática das cidades médias e produção do espaço urbano 
regional e, nesse sentido, trouxe contribuição ímpar em diferentes 
dimensões. Além de promover o intercâmbio e a cooperação entre as 
referidas Universidades, ampliou a formação de recursos humanos 
em diferentes níveis – Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado 
e Pós-Doutorado. 
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Principais resultados a que o grupo tem chegado
Ao propiciar e promover a pesquisa em rede, a participação na 
ReCiMe tem fortalecido a integração entre os pesquisadores 
e alunos, contribuindo para a formação e implementação de 
metodologias compartilhadas de pesquisa, ampliando a discussão 
sobre cidades médias. Destacamos os mecanismos de difusão 
de conhecimento via política de publicação com linha editorial e 
com ampla divulgação dentro e fora do País. Como resultado das 
pesquisas realizadas, foram publicados, pela editora da UNESP 
(Selo Cultura Acadêmica), dois livros em 2016 e dois em 2017.

Principais publicações que o grupo produziu
CALIXTO, M.J. M.S. O espaço urbano em redefinição: cortes e recortes 
para a análise dos entremeios da cidade. Dourados: Editora da UFGD, 
2008. 

CALIXTO, M.J.M.S. A centralidade regional de uma cidade media no 
estado de Mato Grosso do Sul: uma leitura da relação entre diversidade 
e complementaridade. In: OLIVEIRA, H. C. M. de; CALIXTO, M. J.M.S; 
SOARES, B. R. (Org.). Cidades Médias e Região. São Paulo: UNESP/
Cultura Acadêmica, 2017, v. 1, p. 57-100. Disponível em: <http://www.
culturaacademica.com.br/catalogo-detalhe.asp?ctl_id=595>.

OLIVEIRA, H. C. M. de; CALIXTO, M.J.M.S; SOARES, B. R. (Org.). 
Cidades Médias e Região. São Paulo: UNESP/Cultura Acadêmica, 2017. 
Disponível em: <http://www.culturaacademica.com.br/catalogo-detalhe.
asp?ctl_id=595>.

CALIXTO, M.J.M.S., BERNARDELLI, M. L. F. H. Dourados-MS: uma cidade 
média entre os papeis regionais e a dinâmica da economia globalizada. 
In: SPOSITO, M. E. B.; MAIA, D. S. (Org.). Agentes econômicos e 
reestruturação urbana e regional: Dourados e Chapecó. São Paulo: 
Cultura Acadêmica, 2016, v. 1, p. 29-170. Disponível em: <http://www.
culturaacademica.com.br/catalogo-detalhe.asp?ctl_id=588>.
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CALIXTO, M. J. M. S; FLORENTINO, V. F. da. Produção do espaço 
urbano e regional: leituras de uma cidade média. Dourados: UFGD, 2016.

Perspectivas futuras do grupo
Destaco um projeto recém iniciado – “Mercado imobiliário e produção 
da habitação em cidades médias”, que tem como objetivo analisar 
a produção da habitação e as dinâmicas do mercado imobiliário 
em cidades médias. Além de Dourados, serão objeto de análise 
as seguintes cidades: Campina Grande (PB), Uberlândia (MG), 
Ribeirão Preto (SP), São Carlos (SP), Presidente Prudente (SP), 
Marília (SP), Mossoró (RN), Londrina (PR), Juiz de Fora (MG), 
Viçosa (MG) e Marabá (PA).

Referências
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análise dos entremeios da cidade. Dourados: Editora da UFGD, 2008. 
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SPOSITO. M.E.B.; MAIA, D. S.. (Org.). Agentes econômicos e reestruturação 
urbana e regional: Dourados e Chapecó. 1ed. São Paulo: Cultura Acadêmica, 
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Maria José Martinelli Silva Calixto possui graduação em Geografia – Licenciatura 
e Bacharelado – pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – 
UNESP – Campus de Presidente Prudente, Mestrado e Doutorado pela mesma 
Instituição. Pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 
(2011) e pela UNESP – Campus de Presidente Prudente (2016). Atualmente 
é professora Titular da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e 
credenciada no Programa de Mestrado e Doutorado em Geografia da mesma 
Instituição. É membro da Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias – 
ReCiMe e do Grupo de Pesquisa TERRHA – Grupo de Estudos sobre Território 
e Reprodução Social. É autora do livro Produção, apropriação e consumo do 
espaço urbano: uma leitura geográfica da cidade de Dourados-MS; organizou 
a obra O espaço urbano em redefinição: uma análise dos entremeios da cidade 
e em co-autoria também organizou as obras Geografia e Produção Regional: 
Sociedade e Ambiente, Produção do espaço urbano e regional: leituras de uma 
cidade média e Cidade Média e região. Faz parte do corpo editorial das seguintes 
Revistas: Revista Estudos Geográficos (UNESP Rio Claro); Revista Eletrônica 
(AGB – Três Lagoas-MS), Revista Ciência Geográfica, Revista Espaço Plural 
(UNIOESTE), Revista Arandu. Foi Tutora do Programa de Educação Tutorial 
– PET, do Curso de Geografia da UFGD, de janeiro de 2009 a julho de 2015. 
Orienta trabalhos de pesquisa, tendo experiência na área de Geografia Urbana, 
atuando principalmente nos seguintes temas: espaço urbano e regional, poder 
público, política pública e cidade média. 
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Painel I – Abordagens Territoriais

El GEFRE. Problematizando fronteras en diferentes 
perspectivas disciplinares, dimensiones de estudio 
y escalas espacio-temporales de análisis

Alejandro BENEDETTI

Palabras-clave: Fronteras. Perspectivas Disciplinares. Escalas 
Espacio-Temporales.

Grupo de pesquisa
Grupo de Estudios sobre Fronteras y Regiones (GEFRE). Se 
conformó en el año 2013 dentro del Instituto de Geografía, 
Universidad de Buenos Aires. Su meta es articular diferentes líneas 
de investigación que tengan a las fronteras – en sentido amplio – 
como objeto de estudio y constituir, así, un espacio interdisciplinario 
de investigación y formación académica en la temática. El GEFRE 
en la actualidad tiene 15 miembros, distribuidos en cuatro ciudades 
de Argentina, en Chile y en Uruguay.

Director
Geógrafo Dr. Alejandro Benedetti,  investigador independiente de 
CONICET/UBA.
Dra. Julieta Barada, becaria doctoral CONICET-UBA, Argentina
Dr. Sergio Braticevic, investigador asistente CONICET-UBA, 
Argentina 
Lic. Ignacio Bustinza, maestrando FLACSO, Argentina 
Dra. Julieta Dalla Torre, investigadora asistente CONICET-IMESC-
IDEHESI, Argentina
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Geóg. Matías Ghilardi, Profesional Adjunto CONICET/UNCuyo, 
Argentina
Dra. Brenda Matossian, investigadora adjunta CONICET-IMHICIHU, 
Argentina
Mg. José Miguel Muñoz, CONICYT/ Universidad Católica del Norte, 
Chile
Mg. José Navarro-Conticello, Universidad de Talca, Chile 
Lic. Tania Porcaro, becaria doctoral CONICET-UBA, Argentina
Dr. Alejandro Rascovan, becario posdoctoral CONICET-UBA, 
Argentina
Dra. Brígida Renoldi, investigadora adjunta CONICET-UNaM, 
Argentina
Dr. Esteban Salizzi, becario posdoctoral CONICET-UBA, Argentina
Dr. Emilio Silva, Universidad Católica del Uruguay, sede Salto, 
Uruguay
Dra. Constanza Inés Tommei, becaria posdoctoral CONICET-UBA, 
Argentina
Además, hemos establecido diferentes redes con investigadores de 
centros académicos de Chile, Brasil, Bolivia y Venezuela. También, 
mantenemos contacto con investigadores de México y España.

Projetos desenvolvidos pelo grupo e principais questões que 
o grupo tem tratado
El grupo llevó adelante tres proyectos de pesquisa colectivos, a 
través de los cuales se fue estructurando el grupo y se fue iniciando 
la formación doctoral de varios de sus integrantes. 
El primer proyecto, del período 2013-2015, se denominó Fronteras 
en la construcción territorial de la Argentina, con un subsidio de la 
UBA, en la categoría grupo en formación. El principal resultado de 
este proyecto fue la producción de trabajos empíricos y teórico-
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metodológicos sobre la frontera entre la Argentina y los países 
vecinos. Tres de los más importantes resultados de esa investigación 
fueron:

Benedetti, A. (2014) Espacios fronterizos del sur sudamericano. 
Propuesta de un modelo conceptual para su estudio. Estudios 
Fronterizos, 15, (29), 11-47. 
Benedetti, A. y Esteban Salizzi (2014) Fronteras en la construcción 
del territorio argentino. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana 
de Geografía 23 (2): 121-138.
Benedetti, A. (2015) The Argentina-Uruguay Border Space: A 
Geographical Description. Revista Frontera Norte, 27, (53), 35-61. 

Dada la conformación que fue adquiriendo el grupo, con perfiles 
disciplinarios diversos, los intereses grupales cambiaron. Como 
varios doctorandos trabajaban en cuestiones urbanas o rurales, 
se fue generando el interés por buscar conectar la discusión sobre 
territorios y fronteras en contextos sociales diferentes a la escala 
del estado nacional. Por ello, se elaboró un proyecto que obtuvo 
dos financiamientos, que denominamos Bordes, límites, frentes e 
interfaces. Estudios sobre fronteras de la Argentina en múltiples 
escalas, dimensiones y disciplinas. Co-directora: Brígida Renoldi. 
Estos proyectos permitieron que cada integrante del equipo realizara 
su investigación, pero que buscara de algún modo confluir en las 
preocupaciones generales del grupo, siempre que se apoyase en 
perspectivas críticas sobre la frontera, tuviera minuciosos estudios 
empíricos, con vocación interdisciplinar y metodologías reflexivas 
(rompiendo con los egocentrismos metodológicos). Los objetivos 
generales de estos proyectos son: 
Estudiar la naturaleza material y simbólica de diferentes 
configuraciones espaciales fronterizas (por ej. Límites interestatales, 
frentes agropecuarios, interfaces rural-urbanos) y evaluar su 
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relevancia (histórica y actual) en la construcción de la Argentina 
como país (sociedad, estado y territorio), a través de un abordaje 
multiescalar y multidimensional. 
Elaborar herramientas teórico-metodológicas para el estudio de 
los espacios fronterizos, no como algo restringido a su asociación 
a la forma territorial del estado nacional, sino como expresión de 
diferentes territorialidades.
Establecer comparaciones entre tipos y casos de espacios 
fronterizos. La producción es numerosa, especialmente si se 
considera a todos los integrantes del grupo.
El trabajo de los integrantes del GEFRE se condensó en tres 
seminarios, denominados Bordes, límites, frentes e interfaces. El 
primero se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA 
los días 16 al 17 de agosto de 2016. El segundo en el Instituto 
Interdisciplinario Tilcara, FFyL/UBA, Jujuy,  los días 23 y 24 de 
noviembre de 2017. El tercero en la Universidad Nacional de Cuyo, 
en la ciudad de Mendoza, los días 8 y 9 de octubre de 2018. Se prevé 
la realización del IV Seminario, en la ciudad de Salto, República 
Oriental del Uruguay, en 2019. Son seminarios cerrados a los 
integrantes del grupo, pero con invitados y asistencia del público 
general. De este período, me interesaría destacar este trabajo:

Benedetti, A. (2018) Claves para pensar las fronteras desde una 
perspectiva geográfica. GEOUSP: Espaço e Tempo 22 (2). 

Condensa, en buena manera, el trabajo que vengo haciendo como 
integrante y director del GEFRE. Además, se puede destacar como 
principales publicaciones que produjo el GEFRE: 

Braticevic, S., Tommei, C. y Rascovan, A. comp. A. Benedetti editor 
(2017) Bordes, límites, frentes e interfaces. Algunos aportes sobre la 
cuestión de las fronteras. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, 308.
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Salizzi, Estaban y Julieta Barada (en prensa) Fronteras en perspectiva 
/ perspectivas sobre las fronteras. Colección Saberes. Editorial de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Allí se encuentran las versiones mejoradas, a partir de los 
comentarios y de la discusión, de los trabajos presentados en los 
seminarios.

Perspectivas futuras del grupo
Acabamos de presentar el proyecto Frontera y cotidiano: Prácticas 
multiescalares en la producción social del espacio. El objetivo 
general es estudiar las resistencias, transgresiones, solidaridades y 
conflictividades que protagonizan cotidianamente diversos agentes 
sociales en el marco de los procesos de segregación, exclusión y 
fragmentación, establecidos a través de distintos tipos de fronteras 
y en sus múltiples escalas espacio-temporales.

Alejandro Benedetti é bacharel e Doutor em Geografia pela Universidade 
de Buenos Aires (UBA). Pesquisador independente no Consejo Nacional de 
Investigacionais Científicas y Técnicas (CONICET) e chefe de Trabajos Prácticos 
na Universidade de Buenos Aires, no Departamento de Geografia dentro da 
Faculdade de Filosofia e Letras. Professor adjunto na Universidad Nacional 
de General Sarmiento e editor responsável na Revista Transporte y Territorio. 
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Painel I – Abordagens Territoriais

Perspectivas para uma História do Atlântico Sul

Fábio KUHN

Palavras-Chave: História. Atlântico Sul.

Nome do grupo de pesquisa/CNPq
Sociedades de Antigo Regime no Atlântico Sul 

Membros
Fábio Kuhn e Eduardo Neumann (líderes, UFRGS), Adriano 
Comissoli (UFSM), Jonas Vargas (UFPEL), Artur Henrique Franco 
Barcelos (FURG), Augusto da Silva (UFSE), Elisa Frühauf Garcia 
(UFF), Fabrício Pereira Prado (The College of William and Mary/
USA), Gabriel Santos Berute (IFSUL), Helen Osório (UFRGS), 
Marcia Eckert Miranda (UNIFESP), Luis Augusto Farinatti (UFSM) 
e Paulo Possamai (UFPEL)

Projetos desenvolvidos e principais questões de pesquisa
Cada pesquisador desenvolve projetos individuais de pesquisa nas 
suas instituições de origem, inseridos nas seguintes linhas: Elites 
políticas e sociais; Escravidão e hierarquias sociais; Escrita, poder 
e memória; História indígena; Impérios ibéricos no Prata; Redes 
de poder e comércio.

Principais resultados e publicações
Nos últimos anos, os pesquisadores participaram de diversos 
eventos, como apresentadores e coordenadores de simpósios. 
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Os pesquisadores do grupo publicaram diversos artigos científicos 
e capítulos de livros, além de livros autorais, entre eles: “Letra 
de índios: cultura escrita, comunicação e memória indígena nas 
reduções do Paraguai”, São Bernardo do Campo: Editora Nhanduti, 
2015 (Eduardo Neumann); “Edge of Empire: Atlantic Networks 
and Revolution in Bourbon Rio de la Plata”, Oakland: University of 
California Press, 2015 (Fabrício Prado); “Os Barões do Charque 
e suas fortunas: um estudo sobre as elites regionais brasileiras a 
partir de uma análise dos charqueadores de Pelotas”, São Leopoldo: 
Oikos, 2016 (Jonas Vargas).

Perspectivas futuras
Criado em 2008, o grupo de pesquisa SARAS completou dez anos 
de existência, tendo atuação já consolidada. Mantém uma página 
no Facebook para divulgação de suas atividades que conta com 
mais de dois mil seguidores regulares. Para os próximos anos, a 
intenção é a realização de um evento comemorativo da primeira 
década de existência, com publicação de uma coletânea com 
os resultados atualizados das pesquisas dos investigadores que 
compõem o grupo.
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Fábio Kuhn é professor associado II da UFRGS. Possui graduação (1992) e 
mestrado (1996) em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense (2006). Realizou 
Estágio Sênior (pós-doutorado, 2015-2016) no Brazil Institute do King's College 
London, com bolsa CAPES. Foi investigador visitante junto ao Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa entre novembro de 2004 e fevereiro 
de 2005. Coordenador do Núcleo de Pesquisa em História da UFRGS entre 2007 
e 2009, membro da comissão coordenadora do Programa de Pós Graduação 
em História da UFRGS (2007-2011) e editor da revista Anos 90 (2011-2013). 
Representante da UFRGS desde 2010 no comitê acadêmico "Historia, regiones 
y fronteras" da AUGM (Asociación de Universidades del Grupo Montevideo). 
Tem experiência na área de História Social, com ênfase em História do Brasil 
colonial, atuando principalmente nos seguintes temas: história do Rio Grande 
do Sul setecentista, Colônia do Sacramento, fronteira, estratégias familiares, 
elites locais, administração colonial, contrabando de escravos e redes mercantis.
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Painel I – Abordagens Territoriais

Estudo da imprensa interiorana no Brasil  
e em Portugal

Beatriz DORNELLES

Palavras-Chave: Imprensa. Interior. Brasil. Portugal.

Identificação do grupo de pesquisa e seus membros
O grupo está em formação, pois o objetivo é agregar pelo menos 
um pesquisador de cada Estado do Brasil. Até o momento, temos 15 
membros, dentre eles os mestres e doutores que foram orientados 
por mim, em função do objeto de estudo, quase todos do Rio 
Grande do Sul. Em Portugal, a instituição parceira é a Universidade 
de Coimbra, sob a coordenação do prof. João Figueira. Temos 
representantes no Maranhão, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Mato 
Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. 

Projetos desenvolvidos pelo grupo e principais questões que 
o grupo tem tratado
Nossos projetos objetivam mostrar a importância dos jornais do 
interior para a história econômica, política, social e cultural das 
comunidades interioranas; avaliar o jornalismo interiorano em relação 
ao das capitais dos Estados brasileiros; identificar personagens 
da imprensa (jornalistas) que lutam pelo desenvolvimento dos 
municípios no Brasil, usando como estratégia o noticiário local; 
identificar linguagens populares utilizadas nos jornais que 
identifiquem a cultura local; recuperar a história dos jornais nos 
séculos 19, 20 e 21; identificação de estratégias noticiosas para 
captação de leitores; unir elementos, indícios, fatos que possibilitem 
prever o futuro do jornalismo impresso no Brasil e Portugal.
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Principais resultados a que o grupo tem chegado
No ano de 2018 fizemos vários levantamentos e viagens pelo 
interior do Rio Grande do Sul. Praticamente toda região da fronteira-
oeste, campanha e sul do Estado foram visitadas, com análise dos 
jornais locais. 
Nos últimos cinco anos, verificamos a situação dos jornais impressos, 
com passagem para o digital, nas seguintes cidades:
Santa Rosa, Rosário do Sul, São Gabriel, Sant’Ana do Livramento, 
Alegrete, Uruguaiana, São Borja, Itaqui, Cachoeira do Sul, Osório, 
Capão da Canoa, Torres, Santo Antonio da Patrulha, Frederico 
Westphalen, Santa Cruz do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, 
Caxias, Garibaldi, Montenegro, São Sebastião do Caí, Santiago, 
Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Não-me-Toque, Pelotas, 
Soledade, Três Passos, Vacaria, Bagé, Caçapava do Sul, São 
Jerônimo, Gravataí, Viamão, Rio Grande, Cachoeirinha, Santo 
Ângelo, São Luiz Gonzaga, Lagoa Vermelha, Ijuí, Erechim, Venâncio 
Aires, Arvorezinha, Taquara, Carazinho, Flores da cunha, Passo 
Fundo, Três de Maio, Lajeado e Santa Maria.

Principais resultados 
Os anúncios dos jornais impressos continuam financiando as 
empresas jornalísticas do interior;
Muitos jornais fizeram a migração para o digital, mas não deixaram 
de circular com o impresso;
Apesar dos sites oferecerem interatividade pelo Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube, os leitores do interior pouco interagem com 
os jornais, mas o número de acessos é maior que o número de 
assinantes em muitos casos;
O número de matérias locais aumentou, em relação ao que era 
noticiado antes da chegada da internet;
Os temas diversificaram-se, havendo cobertura de outros setores 
da sociedade local;
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Sobre políticas públicas, poucas mudanças são observadas. O tema 
ainda é insuficiente em termos de jornalismo com responsabilidade 
social;
Poucas matérias de denúncia são publicadas pelos jornais;
De maneira geral, melhorou a diagramação e os projetos gráficos;
A atualização das editorias nos sites dos jornais não acontece com 
frequência regular;
Vários jornais estão apostando na publicação de vídeos, contendo 
matérias produzidas pela própria equipe;
Na fronteira, não há disposição das empresas em unirem esforços 
para um trabalho conjunto;
Ainda não identificamos uma estratégia inovadora na prática 
jornalística nem na sustentabilidade das empresas.

Principais publicações que o grupo produziu
Os artigos estão sendo preparados neste ano, devendo ser 
apresentados em congressos e publicação em revistas científicas 
em 2019.
Em 2018, lançamos o livro “Lava Jato nos porões do Jaburu. A 
gravação de Joesley e Temer como notícia de primeira página”, 
com oito artigos que incluíram veículos do interior na análise da 
cobertura do fato. Em dezembro de 2016, o corpo docente da Linha 
de Pesquisa Práticas Profissionais e Processos Sociopolíticos 
nas Mídias e na Comunicação das Organizações lançou uma 
coletânea de artigos que resultam de pesquisas em andamento 
ou finalizadas. Nessa coletânea, consta o artigo “Em tempos de 
crise, jornalismo cívico pode ser uma alternativa para jornais do 
interior”, de minha autoria. Nele, proponho um jornalismo interiorano 
com objetivo de recuperar a confiança dos cidadãos, promover a 
participação desses na vida pública, facilitar o debate e ajudar a 
encontrar soluções para problemas comunitários locais. Na base 
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deste jornalismo estaria a valorização do local, do contato com o 
público e do fortalecimento da democracia e da ética.

Perspectivas futuras do grupo
Muitos artigos científicos e livros resultarão das pesquisas que o 
grupo está elaborando, de maneira que possamos falar do jornalismo 
brasileiro como um todo, e não apenas dos jornais de referência, 
representados pelos periódicos de São Paulo e Rio de Janeiro, 
especialmente.
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Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ministrando a disciplina 
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Painel II: Migrações e Mediações

A fronteira entre saberes científicos, saberes 
tradicionais e o giro decolonial

Leonice Alves Pereira MOURAD

Palavras-chave: Fronteira. Saberes Científicos. Giro Decolonial.

Esta comunicação, que trata de epistemologias relacionadas a 
grupos sociais historicamente invisibilizados, com especial destaque 
a indígenas, camponeses e quilombolas, decorre da configuração 
dos grupos de pesquisa: Núcleo de Estudos de Educação e 
Diversidade – NEED, da UNEMAT, criado em 2004, bem como 
com o Grupo de Pesquisa em Educação e Território – GPET, da 
UFSM, criado em 2005. O NEED reúne pesquisadores de diferentes 
IES, educandos de graduação e pós-graduação, quilombolas, 
camponeses e indígenas, havendo o compromisso de alternar a 
liderança do grupo, bem como em uma efetiva paridade dos seus 
componentes, independentemente de titulação acadêmica. O GPET 
atualmente é liderado pelos docentes da UFSM Cesar de David 
e Ane C. Meurer, reunindo pesquisadores da UFSM, assim como 
estudantes de graduação e pós-graduação. 

O GPET realiza pesquisas na área de geografia agrária e 
educação do campo, ao passo que o NEED notabiliza-se por 
essas temáticas, bem como questões identitárias e educacionais 
presentes em espaços interculturais, destacando-se as atividades 
de extensão de formação inicial e continuada de professores.

 O NEED até 2014 desenvolvia atividades de pesquisa 
vinculadas à temática dos impactos da fronteira do avanço da 
fronteira agrícola, na denominada ‘frente pioneira’, assim como seus 
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impactos nas populações tradicionais presentes no ‘território do 
agronegócio’, enfatizando o potencial da escola, na compreensão 
e enfrentamento deste processo, identificado com a negação e 
eliminação física e simbólica da alteridade. Investigações dessa 
natureza ainda predominam no grupo parceiro GPET. 

O NEED orienta seus estudos para a temática dos conhecimentos 
oriundos de populações pautadas por epistemologias diversas, 
ainda objeto de invisibilidade e quando muito preconceito, visto 
que a discussão da identidade, uma das principais discussões 
deste tempo, tem pouca ressonância nos espaços educacionais. 
Aprender a viver em contextos interculturais não é tarefa específica 
das ‘minorias’ étnicas. Ao afirmarem sua disposição para construir 
relações de justiça, equidade e respeito à diversidade, os 
educandos/educadores indígenas, negros e camponeses também 
constroem novas possibilidades epistemológicas, orientadas pelos 
estudos subalternos e principalmente decoloniais. Estes estudos 
– pedagogias decolonias – têm em Paulo Freire seu principal 
articulador. Como publicações importantes, destacamos Terra Como 
Principio Educativo (2016) e o Mapeamento sobre Ensino Superior 
para Indígenas no Brasil (2015), financiado pela UNESCO/IESALC, 
além do Programa Equidade na Pós Graduação, financiado pela 
UNESCO.
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de Ciências Sociais, História, Direito, Geografia e Ciências Agrárias Sociais, 
desenvolvendo atividades de pesquisa e extensão acerca de temáticas agrárias.
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Painel II: Migrações e Mediações

LIMINAR – Laboratório de Investigação em 
Migração, Nação e Região de Fronteira
José Lindomar C. ALBUQUERQUE

Palavras-chave: Migração. Nação. Fronteira.

Introdução 
O Núcleo de Pesquisa em Fronteiras (NUPEF) foi criado na 

plataforma do CNPq em 2008, posteriormente nomeado como 
Laboratório de Investigação em Migração, Nação e Região de 
fronteira (LIMINAR). Por estarmos situados no campus Guarulhos 
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), na região 
metropolitana de São Paulo, os alunos que participam do grupo têm 
se interessado especialmente por temas de migração transnacional 
e sobre mercados informais na periferia e centro de São Paulo.

Já o diálogo sobre as especificidades das zonas de fronteiras 
internacionais tem ocorrido por meio da formação de redes de 
pesquisa como o Observatório da Tríplice Fronteira (2008-2010), 
Grupos de Trabalho e Mesas Redondas em congressos e a 
participação em projetos de pesquisa coletivos sobre a tríplice 
fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Portanto, as migrações 
transnacionais em São Paulo e as mobilidades transfronteiriças 
nas regiões de tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina 
e entre Brasil, Colômbia e Peru têm se constituído nos principais 
contextos empíricos a partir de onde temos desenvolvido algumas 
reflexões teóricas.
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Coordenador
José Lindomar C. Albuquerque (UNIFESP); 
Vice-coordenador
José Miguel Olivar (USP);

Membros pesquisadores
Cintia Firotti (UNILA), Eric Cardin (UNIOESTE), Luiz Fábio Paiva 
(UFC), Patrícia Lujan Marin (Universidad Nacional de Colombia, 
campus Letícia), Rodrigo Oliveira Reis (UFAM) e estudantes 
Angélica Nascimento, Beatriz Figlino, Bruno Rafael Pires Matos, 
Carolina Alencar, Érika Oliveira e Juliana Bartholomeu.

Projetos de pesquisas e algumas inquietações teóricas
Os principais projetos desenvolvidos pelo grupo, ou em 

parceria com outros grupos associados, foram os direitos sociais 
dos brasiguaios na fronteira entre o Brasil e Paraguai (UNIFESP, 
2011-2014), (In)segurança na fronteira: uma abordagem de como 
os moradores de Tabatinga falam sobre perigo e violência na 
tríplice fronteira amazônica (Brasil, Colômbia, Peru), coordenado 
por Luiz Fábio Paiva (UFC) (2014-2016), e Regimes de Mobilidade 
espacial na Amazônia urbana, coordenado por Fábio Candotti 
(UFAM) (2015-2017). Atualmente coordeno o projeto Mobilidade, 
Fronteira, e espaço urbano: os paraguaios nas cidades de Foz do 
Iguaçu e São Paulo. 

O principal caminho de interpretação teórica é pensar as 
fronteiras e as mobilidades que as atravessam como processos 
históricos, como situações sociais específicas e como relações 
que configuram identidades e alteridades (Albuquerque, 2015). A 
partir deste horizonte de análise, temos problematizado as ideias 
reificadas e reiteradas nas práticas sociais sobre o Estado, a Nação, 
a Imigração e a Fronteira. Nossa perspectiva é abordar os modos 
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de vida e as formas de conhecimento das pessoas que vivem, 
transitam entre limites internacionais, bem como daquelas que 
estão como imigrantes transnacionais em centros urbanos e que 
também são agenciadas por diversas fronteiras. 

Nessa perspectiva, o Estado não é uma entidade transcendente 
responsável pela lei e pela ordem, mas é formado por pessoas 
que incorporam discursos, funções e cargos de poder estatal e, 
portanto, estão (re)produzindo as fronteiras do que compreendem 
por moral e imoral, legal e ilegal, lícito e ilícito, tolerável e intolerável 
em suas práticas cotidianas de controle e contorno das fronteiras 
(Das; Poole, 2008). Ao refletir sobre a fronteira internacional e a 
migração transnacional estamos também abordando os mecanismos 
de produção do próprio Estado-nação (Sayad, 1998). 

Resultados e publicações em curso 
De uma maneira geral, o principal resultado destas reflexões 

é compreender a região de fronteira como espaço de diferenciação 
e articulação de práticas sociais e narrativas variadas que podem 
ser melhor compreendidas a partir da aproximação e intersecção 
de algumas abordagens das teorias de fronteira e migração: 1) a 
relação entre fronteiras nacionais, frentes de expansão e fronteiras 
étnicas; 2) a aproximação entre a fronteira como recurso,  margem 
e zona de contato; 3) a relação entre migrações transnacionais, 
transfronteiriças e internas.  

Essas discussões têm sido sistematizadas especialmente em 
dossiês que organizamos e publicamos na Revista Ambivalências 
(Albuquerque; Olivar, 2015) e na Revista Tempo da Ciência (Cardin; 
Ennes, 2016), além do dossiê A fronteira como campo de pesquisa, 
publicado na Revista de Ciências Sociais da UFC (Albuquerque; 
Cardin; Paiva, 2018). Vale ainda referência ao artigo Fronteiras 
e deslocamentos, publicado na Revista Brasileira de Sociologia, 
como resultado da discussão do Grupo de Trabalho com o mesmo 
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título que coordenamos no Congresso Brasileiro de Sociologia 
(2017) e coordenaremos na próxima edição (2019) (Albuquerque; 
Cardin, 2018). 

Perspectivas futuras 
Tanto os estudos atuais de membros do grupo, assim como as 

recentes orientações sobre as migrações transnacionais em São 
Paulo, estão atravessadas por discussões de gênero em perspectivas 
pós-coloniais e descoloniais. Nesse sentido, procuraremos nos 
aprofundar nas abordagens que buscam aproximar os conceitos 
de fronteiras, mobilidades transnacionais e interseccionalidades, 
pensando a maneira como o gênero, a etnia, a geração e a classe 
social tem sido produzidos nos tempos e espaços das fronteiras 
territoriais e simbólicas (Piscitelli, 2008; Brah, 2011; Olivar, 2017). 

Os próximos passos mais operacionais do grupo serão 
consolidar uma dinâmica articulada de atividades de pesquisa, 
ensino e extensão e estabelecer parcerias mais orgânicas com 
outros grupos de pesquisas vinculados aos temas das fronteiras 
e migrações. O objetivo principal será desenvolver uma agenda 
comparativa entre regiões de fronteiras internacionais e entre estas 
e outros contextos de pesquisa sobre migrações e mobilidades 
transnacionais. 
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José Lindomar C. Albuquerque é Doutor em Sociologia pela Universidade 
Federal do Ceará (2005). Participou do programa do CEBRAP (Formação de 
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Universidad Pablo de Olivide (UPO), Sevilha (Espanha) (12/2010- 3/2011) e na 
Universidad Complutense de Madrid (10/2015 a 8/2016). É professor da área 
de Sociologia do curso de graduação em Ciências Sociais e do mestrado em 
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Painel II: Migrações e Mediações

Que América é essa? Sobrevivências da 
colonização européia de Indoamérica: 
Brasil e Argentina
Eduardo VIZER

Resumen
Este trabajo aborda las diferencias entre los procesos de colonización 
de territorios y pueblos en las Américas en tres colonizaciones 
mayores: inglesa y francesa en Norteamérica, portuguesa en Brasil 
y española en el resto de América. Se abordan “sobrevivencias” 
institucionales, sociales y culturales a dos siglos de Independencia 
de las metrópolis, en especial con relación a la construcción social 
y simbólica del Estado, la lengua y la vida pública. Analizando los 
orígenes de las políticas surge su influencia en los procesos de 
independencia y en relación a ciertas instituciones, la política y la 
lengua.
Palabras Llave: Colonización. Indoafroamérica. Sobrevivencias. 
Construcción de un Estado.
Abstract
This paper addresses the differences between the colonization 
processes of territories and peoples in the Americas in three major 
colonizations: English and French in North America, Portuguese in 
Brazil and Spanish in the rest of America. Institutional, social and 
cultural aspects that survive along two centuries of Independence 
of the metropolis are addressed, especially in relation to the social 
and symbolic construction of the State, language and public life. 
Analyzing the origins of historical policies, their influence arise in the 
processes of independence and in relation to politics and language.
Keywords: Colonization. Indoafroamérica. Survival. Construction 
of the State.
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América Latina es erróneamente llamada “latina”. No lo es en el 
sur ni en el centro del continente. Es sobre todo una región geográfica 
“dividible” en Centroamérica, América del norte francoanglosajona y 
América del Sur indoafrolatina. Hablar de América Latina es un cliché 
europeísta, a menos que dejemos a un lado la naturaleza étnica 
y consideremos las lenguas predominantes: español, portugués, 
inglés y finalmente francés y numerosas lenguas nativas.

Preferimos pensar en indoafroamérica en vez de Latinoamérica 
porque en el centro y sur se presenta un conglomerado heterogéneo 
de culturas, lenguas y sociedades que se hallan en una permanente 
búsqueda, construcción y adaptación de instituciones para construir 
un Estado representativo de sociedades diversas y multiculturales 
(por ej. Evo Morales en Bolivia como presidente indígena aimará 
elegido para presidir las “diferentes naciones” que componen el 
país). En estos países se produce una amalgama compleja y no 
siempre exitosa de tradiciones nativas autóctonas, de poblaciones 
trasplantadas a la fuerza (los esclavos traídos de África durante 
casi tres siglos) y pobladores de origen sobre todo latino (español, 
portugués y europeo en general). En el sur de América del Sur en 
cambio la inmigración europea pobló el “desierto argentino” y las 
“selvas” brasileñas.

Eduardo Vizer é profesor consultor en el Instituto Gino Germani de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA/Argentina) y 
profesor visitante, entre otras, de la University of Massachusetts, Estados Unidos. 
Doctor en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Libros importantes: 
“La trama (in)visible de la vida social” (2003); “Lo que McLuhan no previó (2014) 
y “Comunicación, campo(s), teorías y problemas” (2016). sta presentación se 
realiza a partir del texto de Eduardo Vizer & Helenice Carvalho ¿Qué América es 
ésta? Sobrevivencias de la colonización europea de Indoamérica, ejemplificando 
con los casos de Brasil y Argentina. In  ACTA HISPANICA TOMUS XXIII Hogares, 
fronteras y transgresiones en el mundo hispánico, SZEGED, HUNGRIA 2018.
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Painel III: Comunicação e Cultura

A análise de representações de identidades em 
produções audiovisuais, tendo “regiões” como 
protocolo de pesquisa

Flavi Ferreira LISBÔA FILHO
Débora Flores DALLA POZZA

Palavras-chave: Identidades. Produções Audiovisuais. Regiões.

Pretendemos compartilhar algumas das experiências que 
tivemos ao conceber “regiões específicas” como parâmetro de 
referência para analisar identidades representadas em obras 
audiovisuais. Em função de a bagagem provir de trabalhos que 
se condensam sob as partilhas e direcionamentos do Grupo 
de Pesquisa Estudos Culturais e Audiovisualidades – GP, as 
investigações desenvolvidas pressupõem uma perspectiva 
abrangente de interpretação dos produtos midiáticos, mirando-
os não apenas em seus sentidos materializados nas produções 
em si, mas também alargando o olhar para os significados que 
circundam as mídias audiovisuais como registro cultural, ou seja, 
considerando aquilo que autores como Raymond Williams (1979 
e 2003) e Richard Johnson (2006) definiram como cultura vivida.

No GP acolhemos estudantes de graduação dos cursos de 
Comunicação Social da UFSM que desenvolvem IC e pesquisas 
de final de curso e discentes dos Programas de Pós-Graduação 
em Comunicação e em Patrimônio Cultural da mesma instituição, o 
que traz diversidade às produções. No entanto, algumas definições 
se desenharam com regular nitidez. Uma delas é o alinhamento 
à perspectiva dos estudos culturais, o que forneceu fôlego crítico 
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e interpretativo aos trabalhos, pois muitos buscaram esteio em 
conhecimentos de diferentes disciplinas nas reflexões teóricas 
e interpretações analíticas, além de se desafiarem a alcançar a 
dimensão política das problemáticas em estudo. Um esforço para 
tensionar representações hegemônicas/contra-hegemônicas, a 
manutenção ou a revisão de sentidos que remetem a desigualdades 
econômicas e sociais, de raça, gênero, entre outras. Outro ponto 
de convergência é o recorte na temática das identidades, conceito 
historicamente contemplado pelos estudos culturais e que tem 
rendido possibilidades de articular os sentidos de pertença ativados 
nos produtos midiáticos ao substrato cultural que com eles se 
relaciona.

É nesse ponto que a região se mostra uma categoria relevante 
em muitas pesquisas, pois aparenta ser ainda referencial recorrente 
de sentidos de pertença e identificação nas mídias audiovisuais, 
como telejornais locais, documentários ou programas documentais. 
Embora os movimentos vigentes de globalização pareçam implicar 
uma contração nos vínculos territoriais, nos alinhamos à compreensão 
de que existem novas dinâmicas de identificação local e que se 
relacionam de forma complexa com o que poderíamos considerar 
uma “instância global” de pertença. Essas identidades regionais 
foram destaque especialmente em pesquisas do Mestrado em 
Comunicação, gerando dissertações, além de artigos de periódicos 
e capítulos de livro que delas se desdobraram. Dentre as regiões de 
referência das identidades representadas sobressaem-se o estado 
do Rio Grande do Sul, o Oeste Catarinense e o Pampa entendido 
como espaço transnacional. Dada a orientação interdisciplinar e 
crítica das pesquisas, uma preocupação que permeia boa parte 
dos trabalhos é o alargamento da análise para os contextos, 
levantando informações de ordem cultural, política, histórica etc, 
para delinear correspondências entre elas e os sentidos observados 
nas produções audiovisuais enquanto textos, complexificando assim 
os percursos investigativos.
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Flavi Ferreira Lisbôa Filho é professor do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação, do Programa de Pós-Graduação Profissionalizante em Patrimônio 
Cultural e do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade 
Federal de Santa Maria – UFSM. Pró-Reitor de Extensão da UFSM. Doutor 
em Ciências da Comunicação, área de processos midiáticos, linha Mídias e 
Processos audiovisuais, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Mestre em Engenharia 
da Produção, Bacharel em Ciências Administrativas e em Comunicação Social 
habilitação em Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria. 
Conselheiro Municipal de Política Cultural da cidade de Santa Maria – RS. Vice 
coordenador do GT – História da Publicidade e da Comunicação Institucional 
da ALCAR. Editor do periódico “Cadernos de Comunicação”.
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Painel III: Comunicação e Cultura

As fronteiras das Culturas e as culturas de 
Fronteira: algumas considerações desde a 
antropologia

Daniel Francisco DE BEM

Palavras-chave: Fronteiras. Cultura. Antropologia.

Identificação do grupo de pesquisa e seus 
membros

O Grupo de Trabalho “Anticapitalismos e Sociabilidades 
Emergentes” se articula ao redor do conceito de sociabilidades 
emergentes, buscando interpretar um conjunto de “novos” 
processos e dinâmicas, manifestados especialmente no âmbito 
da vida cotidiana, mas não exclusivos a ele, de atores inseridos 
no bojo de diversos movimentos e processos sociais que traduzem 
certas modalidades de (re)criação de laços, vínculos e relações 
sociais baseados nos princípios e práticas da horizontalidade, 
do apoio mútuo, da solidariedade, da apropriação do valor de 
uso, da cooperação, da auto-organização, do igualitarismo, da 
tolerância e da liberdade, conduzidos potencialmente na direção 
da reconstituição de experiências sociais e/ou comunitárias que 
negam ou problematizam a lógica de reprodução do mundo material 
e imaginário segundo os princípios hegemônicos da mercantilização/
instrumentalização capitalista. 
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Pesquisadores
Alexander Maximilian Hilsenbeck Filho; Cássio Cunha Soares; 
Daniel Francisco de Bem; Danilo Enrico Martuscelli; Dilermando 
Cattaneo da Silveira; Edison Kiyoshi Tsutsumi; Gerson Wasen Fraga; 
Leonardo Rafael Santos; Nauíra Zanardo Zanin; Paula Vanessa 
de Faria Lindo; Paulo Ricardo Müller; Pedro Henrique de Moraes 
Cicero; Rodrigo Chaves de Mello Rodrigues de Carvalho; Thais 
Florencio de Aguiar; Valeria Esteves Nascimento Barros; Éverton 
de Moraes Kozenieski.

Projetos desenvolvidos pelo grupo e principais questões que 
o grupo tem tratado
História do Anarquismo Brasileiro;
Territórios da Resistência Indígena no Brasil Meridional;
Teoria Política Anarquista Contemporânea;
Religiosidades e Dissidências Cognitivas e Resistência.

Principais resultados a que o grupo tem chegado
Em nossa trajetória temos buscado desenvolver umas práticas 
teóricas e metodológicas híbridas que congracem a seriedade 
científica e a militância política mutualista, libertária e autonomista. 
Nesse sentido, temos desenvolvido ferramentas para pensar e 
descrever práticas socais de grupos subalternizados em suas lutas 
pela, como diriam os zapatistas, construção de um mundo onde 
caibam vários mundos.

Principais publicações que o grupo produziu
KROPOTKIN, Piotr. Apoio mútuo: um fator de evolução. São 
Sebastião, SP: A Senhora, 2012. 
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BRANCALEONE, Cássio; BEM, Daniel de (Orgs.).  As rebeliões da 
tarifa e as jornadas de junho no Brasil.  Porto Alegre, RS: Deriva, 
2014. 
BRANCALEONE, Cássio.  Teoria social, democracia e autonomia:  
uma interpretação da experiência de autogoverno zapatista. Rio 
de Janeiro, RJ: Beco do Azougue, 2015.

Perspectivas futuras do grupo
Continuar na ampliação do ferramental teórico-metodológico libertário 
para a compreensão dos movimentos socais contemporâneos.

Daniel Francisco de Bem é professor da Universidade Federal da Fronteira 
Sul (UFFS), vinculado ao curso de Licenciatura em Ciências Sociais, sendo 
líder, juntamente com o Dr. Cassio Cunha Soares, do Grupo de Pesquisa 
Anticapitalismos e Sociabilidades Emergentes (GPASE). Também é professor do 
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGICH) da 
UFFS, no qual atua na linha de pesquisa “Saberes, processos e práticas sociais”. 
É membro do NER – Núcleo de Estudos da Religião/ PPGAS/UFRGS. É Doutor 
(2012) e Mestre (2007) pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 
(PPGAS) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Bacharel 
(2002) e Licenciado (2004) em Ciências Sociais pela mesma universidade.
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Painel III: Comunicação e Cultura

Portunhol: língua, patrimônio e gramatização
Eliana Rosa STURZA 

Palavras-chave: Portunhol. Língua. Patrimônio. Gramatização.

Este projeto iniciou-se no ano de 2016 como um projeto 
de pesquisa com participação de alunos de graduação e pós-
graduação. O objetivo inicial era mapear os estudos sobre o 
Portunhol e também suas diferentes definições na área dos estudos 
linguísticos e literários. As leituras e discussões deram subsídios 
para a elaboração do projeto de pós-doutorado: Portunhol: Língua, 
Fronteira e Política. A partir de agosto de 2017, sob a orientação da 
Prof.ª Graciela Barrios, na Universidad de la República, desenvolvi 
as pesquisas sobre o Portunhol considerando essas articulações: 
língua, fronteira e Política. O primeiro desafio foi percorrer vários 
estudos sobre Portunhol e buscar organizar as possíveis definições 
dadas a esta língua, que remete a uma mistura do Português e 
do Espanhol, tanto pelos linguistas como pelos falantes. A não 
coincidência de significações atribuídas tanto para nome da língua 
como para seu uso e funcionamento se apresentava nos modos de 
descrevê-la e interpretá-la, segundo as diferentes teorias linguísticas 
(sociolinguística variacionista, sociologia da linguagem, aquisição de 
línguas, línguas em contato, entre outras). Estas diferentes teorias 
e algumas divergências possibilitaram identificar quatro ocorrências 
de identificação do que é o Portunhol? Que língua é essa? Deste 
modo, identifiquei: Portunhol como língua étnica; Portunhol como 
língua de interação social; Portunhol como interlíngua; e, Portunhol 
como recurso estético. Ressalta-se que evidentemente há pelo 
menos dois aspectos comuns entre elas, que produzem a unidade 
desta designação enquanto nome dado a uma língua real:  ela 
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é resultado de uma mistura do português e do espanhol e está 
associada ao falar ou “mal hablar”. A pesquisa resultou em uma 
reflexão sobre Portunhol como língua de uma comunidade dispersa 
(ou imaginada), mas com variedades que se relacionam com sua 
função comunicativa e sobretudo como marca de identificação dos 
sujeitos, sendo o caso mais significativo o de sua reivindicação como 
patrimônio cultural. Um dos trabalhos produzidos enfoca o nome 
da língua enquanto seu simbolismo na construção histórica de uma 
designação, que é única à medida que se constitui historicamente 
no entre lugar das línguas e dos sujeitos que as praticam. Outro 
resultado, ainda em discussão, é a relação do Portunhol com as 
migrações, em especial como língua étnica de grupos migratórios 
que cruzam a fronteira em busca de oportunidades de trabalho e se 
fixam nas zonas de fronteira, usando o Portunhol nas suas relações 
famílias e comunitárias. Dois casos se destacam: os brasileiros no 
norte do Uruguai no século XIX e, em meados do século XX, os que 
se instalaram na região nordeste da Argentina (Missiones). E uma 
última questão, que é bastante recorrente nas discussões e nas 
publicações sobre ensino de Língua Espanhola no Brasil, é a noção 
de interlíngua. Observa-se que há uma insistência, inclusive nos 
manuais didáticos, de usar o Portunhol associando-o ao erro (falar 
mal), colocando as diferenças enquanto problema. Esta posição 
didático-pedagógica reforça o lugar depreciativo ao Portunhol, 
em lugar de tomá-lo como recurso. Estas questões fazem parte 
de um projeto de livro, buscando dar conta destas três questões 
e também do Portunhol como recurso estético.

Eliana Rosa Sturza possui graduação em Letras pela Universidade Federal 
de Santa Maria (1988), mestrado em Educação pela Universidade Federal de 
Santa Maria (1994) e doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de 
Campinas (2006). Atualmente é professor Associado da Universidade Federal 
de Santa Maria. Coordenadora do Laboratório Entrelínguas. Tem experiência no 
ensino de Espanhol na graduação em Letras da UFSM e atua no Programa de 
Pós Graduação em Letras, na área dos Estudos Linguísticos, linha de pesquisa 
língua sujeito e história. Pesquisa os seguintes temas: política linguística, estudos 
enunciativos, línguas em contato e educação em áreas de fronteira.



Anuário Unbral das Fronteiras Brasileiras 2018

260

Painel III: Comunicação e Cultura

O grupo FLEP na UNIPAMPA/Bagé: olhares plurais 
para as práticas letradas e para desnaturalização 
da fronteira nos contextos de ensino

Valesca Brasil IRALA
Sara dos Santos MOTA

Palavras-chave: Práticas Letradas. Fronteira. Ensino.

O Grupo Fronteira e Linguagem no Espaço Platino (FLEP) se 
constitui na UNIPAMPA/Bagé a partir de 2011 como um espaço 
plural criado para: a) socialização de pesquisas de graduação e pós-
graduação; b) práticas extensionistas e de formação de professores 
relacionadas às questões culturais e educativas, como foi o 
Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF); c) atividades 
de ensino ligadas à graduação, como a oferta de um componente 
curricular obrigatório denominado “Fronteira e Sociedade”, e à 
pós-graduação na área de Letras, em um Mestrado Profissional em 
Ensino de Línguas, através de trabalhos de intervenção em sala 
de aula na Educação Básica voltados às questões de fronteira e 
suas especificidades; e, d) atividades correlatas, tais como criação 
e  aplicação de uma prova de proficiência em Português voltada 
a adolescentes de contextos fronteiriços (denominada ProPPor). 
A pretensão do grupo não se restringe a resultados apenas de 
natureza acadêmica, mas também em suscitar mudanças sociais e 
identitárias, por exemplo, promovendo a revisão de uma concepção 
pejorativa sobre fronteira como um espaço desprivilegiado, com 
escassas possibilidades de desenvolvimento (seja social, educativo, 
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cultural etc.). Os trabalhos realizados nos últimos anos mobilizam 
o grupo principalmente para questões como: a) a desnaturalização 
das visões sobre fronteira e as formas de circulação da linguagem 
neste espaço; e, b) a complexidade das relações entre línguas e 
sujeitos nas práticas letradas em contextos de escolarização e 
fora deles (por exemplo, através de produções artístico-culturais). 
Destacamos, a seguir, duas pesquisas concluídas: Souza (2017) 
buscou verificar junto a estudantes do 3º ano do ensino médio se as 
experiências escolares haviam abordado as temáticas da fronteira 
e da América Latina em sua formação e como são afetados por 
elas nas relações identitárias estabelecidas. No contexto por ela 
investigado, grande parte dos alunos diz não ter tido nenhuma ou 
não lembrarem de terem estudado essas temáticas ou, ainda, de 
serem abordadas apenas superficialmente. Corrêa (2016), a partir 
de uma perspectiva educacional e linguística, analisou o tratamento 
dos conceitos de “nação” e “fronteira” em uma escola pública 
estadual de Bagé, defendendo a necessidade de uma pedagogia 
intercultural amparada em referências locais, refletida na criação de 
um produto pedagógico a partir desse viés, denominado “Roteiro 
didático para escolas brasileiras do contexto fronteiriço platino”. 
Como perspectivas atuais e futuras para o FLEP, destacamos a 
possibilidade de criação de novos materiais didáticos focados em 
perspectivas locais/regionais, uma abordagem específica para 
avaliação das produções escritas em língua portuguesa no contexto 
fronteiriço e um aperfeiçoamento constante do trabalho pedagógico 
realizado em componentes curriculares de graduação que discutem 
as temáticas abordadas pelo grupo.
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Valesca Brasil Irala é Licenciada em Letras (Português/Espanhol), especialista 
em Língua Espanhola, mestra e doutora em Letras, com área de concentração em 
Linguística Aplicada. Fez pós-doutorado na Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, na Universidad de la República (UDELAR), em Montevidéu, na 
área de Psico e Sociolinguística. Foi professora da Educação Básica entre os 
anos de 1999 e 2006. É professora universitária desde de 2003. É professora 
na UNIPAMPA (Universidade Federal do Pampa) desde 2006. Atualmente é 
professora associada das áreas de Língua Espanhola e Linguística Aplicada 
do Curso de Letras- Línguas Adicionais, do Mestrado Acadêmico em Ensino 
e também coordenadora e professora do Mestrado Profissional em Ensino de 
Línguas da UNIPAMPA.
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Painel IV – Política e Economia

Pelo retorno do desenvolvimento econômico  
ao debate

Lisandra Pereira LAMOSO

Palavra-chave: Desenvolvimento Econômico.

O grupo de pesquisa é formado por orientandos de Programas 
de Iniciação Científica que cursam Ensino Médio na rede pública 
(PIBIC EM) e por universitários (PIBIC CNPq), orientandos de 
trabalhos de conclusão nos cursos de Geografia e Relações 
Internacionais, mestrandos e doutorandos com formação em 
Economia e Geografia. 

Em um enorme esforço de síntese e simplificação, diríamos 
que os projetos desenvolvidos têm, em comum, a preocupação 
com o processo de desenvolvimento econômico brasileiro e as 
características que, particularmente, este assume nos primeiros anos 
do século XXI. Nos dedicamos a compreender cadeias produtivas 
(agroindústria da avicultura, da carne bovina, da confecção e 
vestuário, do papel e celulose), processos de reprimarização da 
pauta exportadora e desindustrialização, políticas industriais e 
políticas públicas de inclusão social, sempre preocupados com a 
relação entre política, economia e geografia.  

Pautamos o desenvolvimento econômico que, no nosso 
entender, foi secundarizado como algo limitado a economicismos 
que em nada se relacionava com a possibilidade de maior equidade 
social. Nossas pesquisas nos conduzem a afirmar que tem havido 
um retrocesso na complexidade econômica brasileira, retrocesso 
este evidenciado pelas elevadas taxas de desemprego; uma 
criminalização de estratégias de desenvolvimento econômico 
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que se efetivaram via políticas industriais; pouca compreensão 
do que esteja representando o progresso técnico e o aumento 
da composição orgânica do capital como fator de redução de 
desigualdades sociais; o papel do crescimento econômico na 
oferta de recursos para que políticas sociais inclusivas sejam 
implementadas com êxito. 

As perspectivas futuras sobre nossa agenda de pesquisa 
estão em dialogar, de forma interdisciplinar, sobre o significado 
do que denominamos como “cinco homicídios socioeconômicos”:  
1) falência do projeto de industrialização nacional; 2) comprometimento 
da expansão dos sistemas de infraestrutura; 3) enfraquecimento 
do sistema público de ensino em todos os níveis; 4) redução das 
receitas futuras com a exploração do pré-sal (Petróleo) e o que 
isso representa em termos de atraso para o desenvolvimento 
científico-tecnológico e a inovação no país; e, 5) subordinação 
aos interesses especulativos financeiros. 

Entre as publicações, citamos duas coletâneas: “Temas 
do Desenvolvimento Econômico Brasileiro e suas Articulações 
com o Mato Grosso do Sul” e “Relações Internacionais de 
Mato Grosso do Sul: comércio, investimentos e fronteiras”. Os 
artigos “Neodesenvolvimentismo brasileiro: implicações para 
a integração regional no âmbito do Mercosul” (Sociedade & 
Natureza), “Industrialização, desindustrialização e Território” (Boletim 
Campineiro de Geografia) e “Produtividade espacial e commodity no 
Mato Grosso do Sul – Brasil” (Revista Mercator) mas, principalmente, 
teses e dissertações disponibilizadas no site da pós (https://www.
ufgd.edu.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado-geografia). 

As principais referências são o economista Ignácio Rangel 
e os geógrafos Milton Santos e Armen Mamigonian, em seus 
textos clássicos. Complementam-se com trabalhos de Francisco de 
Oliveira, André Singer, Laura Carvalho, alguns estrangeiros como 
Dani Rodrick, Erik Reinert, Alice Amsdem, Marilena Mazzucato e 
Ha-Joon Chang.
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Lisandra Pereira Lamoso é Licenciada e Bacharel em Geografia pela Unesp 
de Presidente Prudente (1990), Mestre em Geografia pela mesma instituição 
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Suas pesquisas têm ênfase em Geografia Humana e Econômica, pesquisando 
principalmente os temas: Desenvolvimento econômico brasileiro; Comércio 
exterior; Geografia de Mato Grosso do Sul. Coordenou pesquisa sobre segurança 
pública nos municípios de fronteira do Estado de Mato Grosso do Sul, como 
parte das atividades do ENAFRON. Foi coordenadora do Programa de Pós-
graduação – Mestrado em Geografia da UFGD 2006 a 2009. Editora da Revista 
da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia (Anpege); 
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de pós-doutoramento na UFRJ (2009). Realizou estágio de pós-doutoramento na 
Facultad de Ciências Económicas y Empresariales da Universidade Autónoma 
de Madri em 2016/2017 (Espanha).
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Painel IV – Política e Economia

Políticas para la integración y desarrollo de la triple 
frontera entre Brasil, Uruguay y Argentina

Mariano PAULUK

Palabras-clave: Integración. Desarollo. Frontera. 

Identificação do grupo de pesquisa e seus membros
Dr. Daniel Cravacuore (Director del Proyecto) 
Lic. Mariano Pauluk (Co-Director del Proyecto)
Mgr. Juana Yasnikowski (Investigadora)

Projetos desenvolvidos pelo grupo e principais questões que 
o grupo tem tratado

Proyectos más avanzados
Promoción de políticas para la integración y la cooperación 
intermunicipal transfronteriza: Desarrollo del Plan Estratégico de 
la Triple Frontera entre Brasil, Uruguay y Argentina.
Realización de diagnóstico, diseño, formulación, validación e 
implementación del Plan Estratégico para esa triple frontera.

Desarrollo de un círculo de ahorro para la construcción de viviendas 
en el municipio de Monte Caseros, provincia de Corrientes. 
Se trabajó en el desarrollo de un instrumento alternativo para la 
mejora y la construcción de viviendas sociales.
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Instrumentos de Financiamiento Alternativo para el Desarrollo Local
Desde lo teórico, se trabajó en el desarrollo de instrumentos 
que permitan financiar a los gobiernos locales con herramientas 
innovadoras y alternativas a las tradicionales.

Tu voz, construye el territorio
Es un periódico digital cuyos contenidos son producidos desde 
escuelas de los tres países. Busca comunicar a las escuelas, las 
universidades y el territorio de los tres países y superar las fronteras 
culturales que existen no sólo en el territorio sino también en las 
Instituciones (http://tuvoz.com.ar).

Cooperación transfronteriza. Una visión trinacional.
Desarrollo de un documental que mostrará el territorio de una 
forma integral. Tendrá como eje lo educativo, lo cultural, lo social 
y lo político y será ofrecido a las escuelas de los tres países para 
que sea proyectado como material didáctico en las aulas. De esta 
forma, se busca que los estudiantes tengan una visión más amplia 
de su territorio y sus vecinos. A partir de allí, se espera que tengan 
inquietudes en viajar del “otro lado”.

Diplomatura Trinacional de Extensión Universitaria en Gestión de 
Políticas Culturales.
Son una serie de aulas que son ofrecidas por universidades de 
los tres países. Se realiza un encuentro por mes, cada vez en un 
país distinto. Cada encuentro trata un tema diferente y participan 
siempre tres profesores de tres universidades de los tres países 
pero nunca se repiten.
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Principais resultados a que o grupo tem chegado
La triple frontera está desintegrada y esa desintegración es social, 
cultural, educativa y política. Como consecuencia, es económica 
y comercial;
La causa de esa desintegración tendría que ver hoy con cuestiones 
políticas derivadas;
La forma de pensar la política está sesgada y partida por las mismas 
fronteras que nos comunican;
Esa visión limítrofe, y no territorial, de la política deriva de la 
construcción de los Estados-Nación y el surgimiento de esas tres 
ciudades a partir de la desconfianza;
Se percibe a la frontera como el límite, peligrosa y conflictiva. De 
esto se deriva que hay una exclusión territorial entre los habitantes 
de las localidades vecinas de los otros países;
Luego de casi cuarenta años del fin de las dictaduras militares y 
de las amenazas de invasión territorial y treinta años después de 
iniciado el MERCOSUR, las fronteras están desintegradas;
Como consecuencia de esto, el desarrollo de la región está limitado 
por la misma percepción restringida del territorio que impide pensar 
una estrategia conjunta de desarrollo que altere el perfil productivo 
y que aproveche las ventajas competitivas dinámicas que pueden 
desarrollar.
En el año 2010 comenzamos a trabajar en la localidad de Monte 
Caseros (Corrientes) – ubicada en la triple frontera de Brasil, 
Uruguay y Argentina – para formular el Plan Estratégico de Desarrollo 
Productivo de esa localidad correntina. A través de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero, y con el financiamiento de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
realizamos un estudio del territorio para alcanzar un diagnóstico que 
tuvo distintas etapas de recolección, relevamiento de información, 
análisis y validación  (La etapa más importante a nuestro criterio son 
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las mesas territoriales).1 La constitución de esas mesas implicó la 
convocatoria de distintos actores de la comunidad con el objetivo 
de promover su participación e incorporarlos en el diagnóstico 
y a las propuestas para que la implementación de las políticas 
derivadas de este Documento puedan tener un efecto real al ser 
legitimadas por toda la comunidad. Finalmente hicimos el trabajo 
y el Plan Estratégico se publicó al año siguiente alcanzando los 
objetivos previstos en el proyecto original. Al menos eso creímos.

Durante los años siguientes, continuamos vinculados con el 
territorio. Observamos que en ese lugar se podían hacer muchas 
cosas a partir de su ubicación geográfica y su capital social. Ambos 
elementos configuraban un escenario perfecto para pensarlo como 
laboratorio de políticas públicas. Entonces comenzamos – primero 
a través del gobierno local y luego a través de escuelas y una 
Fundación – a presentar proyectos de extensión universitaria para 
desarrollar diferentes iniciativas que partían de los problemas y el 
diagnóstico preliminar que teníamos del territorio. 

Luego de algunos años de llevar adelante diferentes iniciativas, 
de trabajar con escuelas, y de otras experiencias, entendimos 
que todo el trabajo que habíamos hecho para el Plan Estratégico 
no servía para cambiar nada estructural a largo plazo. A partir 
de un nuevo diagnóstico – basados en los errores cometidos – 
posterior a la publicación del Plan, nos enfocamos en formular 
nuevos proyectos para esa región que tuvieron, y que hoy tienen, 
dos enfoques principales: Por un lado, buscan desarrollar proyectos 
transfronterizos que siempre tengan en cuenta a las otras localidades 
con el fin de promover la integración de los pueblos; Por otro, 
fortalecer la participación política de las escuelas, los profesores y 

1 Es una etapa de la elaboración de un plan estratégico. Implica la convocatoria de 
principales para elaborar un diagnóstico y llegar a propuestas de políticas que sean 
legítimas, aprobadas por toda la comunidad.
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los más jóvenes, su involucramiento en los problemas del territorio.2

Este diagnóstico posterior a la realización de aquél Plan 
partió de comprender que hubo dos errores principales que nos 
llevaron a desestimar las conclusiones obtenidas. En primer 
lugar, los actores principales que participaron de aquellas mesas 
territoriales no tuvieron en cuenta a las otras localidades de los 
países vecinos, nosotros tampoco. Es decir que el Plan Estratégico 
era extremadamente localista. En el diagnóstico, en los análisis de 
potencialidades y en las propuestas quedó expuesta la necesidad 
de pensar políticas territoriales transfronterizas. Por otro lado, 
entendimos que cometimos errores durante el proceso de diagnóstico 
y formulación que nos llevaron a resultados y propuestas de políticas 
que dejaron de lado ambos aspectos estructurales. Este segundo 
aspecto implicó que no convocamos a las escuelas, tampoco a 
los/las profesores/as y a los/las estudiantes. Es decir, nadie tuvo 
presente a las escuelas como un actor de desarrollo. Nadie visualizó 
la importancia que tienen los profesores y los estudiantes en la 
planificación del territorio porque no se comprende a la escuela 
como un actor activo en los problemas territoriales. 

Comprendimos, entonces, que existe una clara división territorial 
no sólo por cuestiones geográficas sino principalmente culturales. 
En las áreas de frontera en general, pero particularmente en esta 
triple frontera entre Brasil, Uruguay y Argentina, las políticas de 
frontera surgen de una conceptualización orientada a la prevención, 
al conflicto, al límite, al riesgo, al peligro de innovación por los 

2 A partir de este objetivo, diseñamos un proyecto que buscaba combinar una serie de 
elementos. Por un lado partía de una crisis educativa producida por la tecnología. Por 
otro, de un avance del Programa Conectar Igualdad y finalmente por la Ley N° 26.774 
del año 2012 que incorporó a los jóvenes de 16 a 18 años al padrón electoral lo cual les 
dió el derecho a votar en las elecciones nacionales. A partir de entonces, las personas 
incluidas dentro de ese rango etario fueron consideradas ciudadanos y ciudadanas 
de la Argentina. A pesar de esto, la provincia de Corrientes fue una de las pocas que 
no suscribió y por eso impidió que estos jóvenes puedan participar de las elecciones 
legislativas y ejecutivas a nivel provincial (http://tuvoz.com.ar).
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“otros”. Esta visión proteccionista de la frontera deja al territorio, la 
región fronteriza, la integración, el desarrollo y la cooperación en el 
marco de un discurso político, y en algunos casos como argumento 
legislativo, que no llega a materializarse en acciones reales de 
desarrollo regional. Como consecuencia, no se logra aprovechar 
las potencialidades que posee esta región a nivel transfronterizo. 

A pesar de la mejora en las relaciones diplomáticas entre los 
países luego de finalizadas sus respectivas dictaduras militares y, 
además, de haber avanzado durante treinta años con el proceso 
de integración del MERCOSUR, aún hoy se sostienen políticas 
que entienden a la frontera como un área de delincuencia, límite, 
invasión y peligro que, a la vez, desatienden los nuevos desafíos, 
peligros e invasión cultural e influencia política que ejercen algunos 
países sobre la Nación a través de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Sobre ese concepto de frontera y 
territorio, las políticas que los Estados Nacionales llevan adelante 
perjudican y postergan el desarrollo de estas regiones fronterizas. A 
la vez, tampoco generan las condiciones y las oportunidades para 
que estas políticas se puedan desarrollar a nivel subnacional. Como 
consecuencia de esto, la región queda atrasada y subdesarrollada 
relativamente respecto a otras de sus propios países, su población 
se siente alejada de – y abandonada por – sus gobiernos centrales 
e incluso percibe, simultáneamente, una cercanía y una lejanía 
con sus vecinos más cercanos – que, en este caso, pertenecen 
a otros países – porque no puede alcanzar una visión regional, 
transfronteriza del territorio. 

Por un lado, entonces, las políticas de construcción de una 
identidad nacional, sobre todo desde la escuela, – y que implica 
separa a “el otro” de “nosotros” desde lo cultural, lo educativo y 
lo simbólico – quedan desencajadas de la amplitud y evolución 
hacia una visión, una identidad regional transfronteriza. Por otra 
parte, esas mismas políticas culturales, sociales y educativas 
orientadas hacia adentro de las fronteras quedan desconectadas de 
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las transformaciones que la tecnología provoca en los procesos de 
aprendizaje, los cambios sociales y la interculturalidad. A partir de allí, 
la estructura educativa queda obsoleta frente a las transformaciones 
de la economía pero particularmente de la producción y el comercio. 
Ese sistema educativo, también, tiene una visión limítrofe de la 
frontera y desvinculada de las transformaciones que se producen 
en el territorio. Desde allí, al no haber una identidad transfronteriza, 
el territorio queda dividido y desconectado al igual que las formas 
de pensar(se) allí. 

Por eso, es difícil iniciar procesos que dinamicen la 
estructura productiva y comercial del territorio más allá de las 
fronteras. Entonces, difícilmente el MERCOSUR pueda lograr 
una profundización en la integración si ese proceso no comienza 
por las fronteras donde ocurre la integración real. Esa primera 
integración es educativa, cultural y social porque estas son las 
principales fronteras que dividen al territorio. Se podrá alentar el 
proceso de integración si los habitantes de ese territorio pueden 
sentirse parte de una “región fronteriza” que va más allá de las 
fronteras. Sería alentador que la integración productiva, el comercio, 
el mercado, las cadenas de valor y la estrategia de desarrollo 
transfronteriza puedan enfocarse en diluir las fronteras sociales y 
culturales a partir de una transformación de la política educativa. 
Una identidad territorial transfronteriza, un amplio conocimiento 
de los “otros” permite una apropiación cultural – una combinación 
– y ya no una separación entre los “otros” y el “nosotros”, lo cual 
también permitiría mejorar el perfil productivo desde estructuras 
primarizadas y tradicionales hacia otras industrias creativas. Este 
desarrollo es mucho más potente cuando las fronteras se diluyen 
porque facilita nuevas combinaciones de ideas y de recursos para 
el desarrollo de esa región fronteriza.

En términos específicamente económicos, productivos y 
comerciales, las políticas que actualmente se piensan sobre la 
frontera estarían indicando una dirección opuesta que limita las 
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posibilidades de mejorar productividad y competitividad a nivel micro 
y meso económicos de los sectores que caracterizan el perfil de 
esta región pero, a la vez, tampoco habilita las condiciones para 
una alteración del motor de desarrollo regional y el impulso de 
industrias más dinámicas que mejoren la estructura productiva, 
los salarios, el flujo de renta local, la distribución del ingreso y el 
desarrollo de la región más allá de las fronteras. En este aspecto 
es inevitable detenerse porque, paradójicamente, las regiones 
fronterizas más relegadas, abandonadas y postergadas por sus 
gobiernos federales son las más pobres y desiguales en el sentido 
que no acceden a las mismas políticas de desarrollo que tienen 
otras regiones sólo por el hecho de pertenecer a la faja de seguridad 
de frontera. Entonces, nos preguntamos – para concluir – si existe 
alguna relación entre las condiciones de vida, el nivel de pobreza, la 
cantidad y calidad del empleo, el nivel de ingresos y su distribución 
con el nivel de seguridad de las regiones de frontera. Es decir, 
quizás una peor calidad de vida podría construir un escenario 
favorable al contrabando y la ilegalidad. Si esto fuera así, las 
políticas de seguridad de frontera vigentes, que tienen por fin 
prevenir y detener el delito, quizás podrían estar promoviendo lo 
contrario por partir de un concepto de frontera que no coincide con 
las transformaciones globales. 

Por lo anterior, consideramos que es necesario lograr que 
la formulación de políticas altere el concepto de frontera sobre 
el cual parte para argumentar las medidas que se desarrollan en 
las fajas de frontera. Debemos promover políticas de integración 
que permitan potenciar y aprovechar las capacidades de toda la 
región y para esto debemos construir una visión transfronteriza 
para que las políticas que cada país lleve adelante tengan en 
cuenta el área de frontera más allá de los límites electorales. 
Actualmente es muy difícil sostener el mismo concepto de frontera 
que existía cuando los tres países se encontraban enfrentados por 
la delimitación de los espacios nacionales. Hoy en día, un nuevo 
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escenario geopolítico junto con el avance de las tecnologías de 
la información y la comunicación, su impacto en la educación, la 
sociedad, la cultura, la política, la producción y el comercio ponen 
en escena un nuevo debate sobre el territorio, la frontera y la 
identidad que va más allá de los – nuestros – límites.

Principais publicações que o grupo produziu
CRAVACUORE, Daniel; PAULUK, Mariano; ROSBACO, Victor. (2011) 
Plan de Desarrollo Productivo del Municipio de Monte Caseros. Realizado 
a través de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Financiado por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).

FIDEL, Carlos; FARÍAS, Cristina; DI TOMASO, Raúl; PAULUK, Mariano 
(2010) Entramados urbanos industriales. Informes de la Secretaría de 
Extensión Universitaria. Universidad Nacional de Quilmes. 

PAULUK, Mariano. Universidad, industria y gobierno local. Revista 
electrónica Observatorio Iberoamericano del Desarrollo Local y la 
Economía Social (OIDLES), Universidad de Málaga, España.

Cooperación transfronteriza y competitividad sistémica: el caso de la 
triple frontera de Brasil, Uruguay y Argentina. La fuerza neta suma cero 
(En Prensa)

Yasnikowski, Juana (2016). Plan Integral de las 600 Hectáreas, Puerto 
Iguazú, Misiones, Argentina. La Rivada. 

Investigaciones en ciencias sociales. Revista electrónica de la secretaria 
de investigación y postgrado. FHyCS-UNaM (Argentina).
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Perspectivas futuras do grupo
Nuestro interés para los próximos dos años es avanzar en el 

diagnóstico y el diseño del Plan Estratégico para esta triple frontera. 
Simultáneamente, estoy convencido de que el rol de las escuelas, 
de las universidades hoy debe ser otro y estaría más relacionado 
a una participación activa del todo el sistema educativo y científico 
en los territorios. Es decir, que es necesario que las escuelas y 
las universidades intervengan políticamente en los territorios para 
transformar las dinámicas sociales, políticas, culturales y, por lo 
tanto, económicas. En este sentido, seguiremos desarrollando 
distintos proyectos que estén enfocados en activar este rol y en 
promover la integración de la región.

Referências
ALVAREZ, Raquel; GIACALONE, RIta; Sandoval, Juan Manuel (S/F) 
“Globalización, Integración y fronteras en América Latina.” Biblioteca digital 
andina Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Obtenido en Enero 12, 
2018: <http://www.comunidadandina.org/bda/docs/VE-INT-0001.pdf>.

ARROYO, Daniel (s/f) “Los ejes centrales del Desarrollo Local en Argentina”. 
Obtenido en febrero 16, 2018, <http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0061/
ejes_centrales_desarrollo_local_argentina.pdf>. 

CEPAL, et. al. (1996) “Competitividad sistémica: nuevo desafío para las empresas 
y la política.” Revista de la CEPAL N°59. Obtenido en diciembre 15, 2017, <http://
archivo.cepal.org/pdfs/revistaCepal/Sp/059039052.pdf>.

COLETTI, Raffaella; ODDONE, Nahuel (S/F) “Paradiplomacia, fronteras y 
procesos de integración: una comparación Unión Europea-Mercosur.” 

CRAVACUORE, Daniel; PAULUK, Mariano; ROSBACO, Victor (2010) “Plan 
Estratégico de Desarrollo Productivo de Monte Caseros.” Universidad Nacional 
de Tres de Febrero. Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. Obtenido en julio 4, 2017, <https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/
pdf/planes-loc/CORRIENTES/Plan-Estrategico-de-Desarrollo-Productivo-Monte-
Caseros.pdf>.



Anuário Unbral das Fronteiras Brasileiras 2018

276

DABAT, Germán (2004) “Políticas locales de comercio exterior en la Argentina. 
Comercio y desarrollo desde una perspectiva endogenista.” Obtenido en 
noviembre 12, 2017, <http://ici.unq.edu.ar/ici_biblio.html>.

MADRID, Eduardo (2010) “Argentina y Brasil: economía y política exterior 
bajo regimenes dictatoriales, 1976-1983.” Ciclos, Año XX, Vol. XIX, Nº 37-38, 
año 2010. Obtenido en: febrero 20, 2018, <http://www.scielo.org.ar/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1851-37352011000100005>.

MERENSON, Silvia (2007) “El “rincón de la rinconada”: lecturas de la frontera, 
narrativas de la nación. Bella Unión, República Oriental del Uruguay.” Papeles 
de trabajo. Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la 
Universidad Nacional de General San Martín. Año 1, no 2, Buenos Aires, diciembre 
de 2007. Obtenido en noviembre 12, 2017, <http://www.cefir.org.uy/frontera/
descargas/silvina_merenson_frontera.pdf>.

ODDONE, Nahuel; BARRERA ORO, Martín Quiroga; ALMEIDA PRADO, Henrique 
Sartori; Williner, Alicia (2016) “Pactos territoriales en la construcción de regiones 
transfronterizas: por una mayor integración a múltiples niveles.” ISSN 1994-
7364. Naciones Unidas, Santiago. Obtenido en febrero 4, 2018, <https://www.
cepal.org/es/publicaciones/40606-pactos-territoriales-la-construccion-regiones-
transfronterizas-mayor-integracion>.

ODDONE, Nahuel; QUIROGA BARRERA ORO, Martín; SARTORI DE ALMEIDA 
PRADO, Henrique; WILLINER, Alicia (2016) “Pactos territoriales en la construcción 
de regiones transfronterizas: por una mayor integración a múltiples niveles.” 
Naciones Unidas, septiembre 2016. Impreso en Naciones Unidas, Santiago (Chile) 
Obtenido en febrero 5, 2018, <https://www.cepal.org/es/publicaciones/40606-
pactos-territoriales-la-construccion-regiones-transfronterizas-mayor-integracion>.

SEJAS, Lidia (2003) “Espacios territoriales en la integración fronteriza de Argentina 
con los países del MERCOSUR.” Obtenido en febrero 13, 2018, <http://www.
amersur.org/Integ/EspaciosTerritoriales.htm>.

VALBUENA, Danilo Rodríguez (2010) “Territorio y territorialidad. Nueva categoría de 
análisis y desarrollo didáctico de la Geografía.” UNI-PLURI/VERSIDAD – Facultad 
de Educación – Universidad de Antioquia. Vol.10 No.3, 2010 – Versión Digital. 
Medellín (Colombia). Obtenido en febrero 14, 2018, <https://aprendeenlinea.
udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/download/9582/8822>.



VII Seminário Internacional América Platina – VII SIAP
III Colóquio Unbral de Estudos Fronteiriços – III CUEF

277

Mariano Pauluk es Licenciado en Comercio Internacional con orientación 
en Economía Internacional. Se desempeña como investigador y consultor de 
temas regionales en la Unidad de Gobierno Local de la Universidad Nacional 
de Quilmes (2006-Actual). Es docente-investigador de la UNQ desde 2009 y 
de la Universidad Nacional de Avellaneda desde el año 2012, en las cuales es 
profesor de los cursos de “Introducción a la Economía”, “Introducción al Comercio 
Internacional” y “Economía de la Cultura e Industrias Culturales”. 



Anuário Unbral das Fronteiras Brasileiras 2018

278

Painel IV – Política e Economia

Planejamento e Gestão Ambiental Transfronteiriça
Maurício Pinto da SILVA

Palavras-chave: Gestão Ambiental. Fronteiras.

Em uma discussão sobre a definição de fronteiras ou 
espaços transfronteiriços estuda-se variedades de conceitos. 
Tradicionalmente, os Estados atribuem à fronteira um sentido 
relacionado à demarcação do solo, limite do território e sua 
apropriação pelo homem. Contudo, a fronteira também pode ser 
compreendida como uma área na qual dois Estados têm interesses 
em conjunto. 

Quando se trata do tema ambiental, as discussões tendem 
a ser mais complexas e, nesse contexto, as fronteiras podem ser 
delimitadas fisicamente (com muros ou cercas), embora não seja 
sempre esse o caso, podendo ser também marítimas, fluviais, 
lacustres (junto de lagos) e mesmo aéreas. Ao considerarmos 
a organização do espaço e a relação sociedade/natureza, esta 
se faz por meio do trabalho que, por ser um ato social, conduz a 
transformações territoriais com implicações ambientais. O ambiente 
desconsidera fronteiras geopolíticas estabelecidas pelo homem. 
Os problemas e desafios ambientais requerem em muitos casos 
soluções além-fronteiras dos Estados. 

O grupo de pesquisa Gestão Ambiental Transfronteiriça: 
desafios ao Mercosul, instituído em 2015, pelo curso de Gestão 
Ambiental do Centro de Integração do Mercosul da Universidade 
Federal de Pelotas, tem buscado o resgate, por meio da pesquisa 
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documental, dos principais Tratados e Acordos internacionais, 
na área ambiental no período de 2003 a 2013, do Brasil com os 
países integrantes do bloco MERCOSUL, objetivando melhor 
compreensão e conhecimento em nível acadêmico, bem como 
para a apreensão do fenômeno da integração latino-americana 
inserida no desenvolvimento socioambiental, em uma perspectiva 
transfronteiriça. O projeto tem como membros/Professores: Celso 
Elias Corradi, Fernanda Medeiros Gonçalves, Giovanni Nachtigall 
Mauricio; e como membros/Discentes: Carolina Castro Kubaski 
(Gestão Ambiental), Diego Schneider de Azevedo (Gestão Ambiental), 
Esmeralda Canhada de Goz Faria (Relações Internacionais), 
Fernanda Mendonca Varella (Relações Internacionais), Guilherme 
Garcia Sinott Silveira (Gestão Ambiental), Joanne Victoria Pereira 
dos Santos (Relações Internacionais), Maria Carolina Medeiros 
Rodrigues (Gestão Ambiental), Marina Aires da Silva (Gestão 
Ambiental), Pamela de Azevedo Lopes Dias Corrêa (Relações 
Internacionais). 

De forma concomitante, os estudos relacionados: A) energia 
eólica – parques eólicos localizados em área de fronteira (Sant’Ana 
do Livramento e Rivera); previsão de estudos em Santa Vitória 
do Palmar e Chuí; B) saneamento em bacias hidrográficas 
transfronteiriças – instrumentos de gestão (Planos/Políticas 
Nacionais) especialmente na Bacia Hidrográfica Transfronteiriça 
Mirim-São Gonçalo; C) parques naturais em áreas de fronteira; D) 
resíduos de serviços de saúde – estudo iniciado em Jaguarão/Rio 
Branco; têm contribuído para incrementar a compreensão sobre o 
tema ambiental e fronteira. 

Entre os principais resultados: A) QUE existe uma gama de 
Tratados e Acordos sobre a temática ambiental, especialmente entre 
Brasil e Uruguai, mas que ainda carecem de melhor compreensão e 
aplicabilidade/execução regional/local – fragilidade de conhecimento 
e capacitação de atores e gestores locais; B) QUE a implantação 
de Parques Eólicos em áreas de fronteira são considerados 
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estratégicos, objetivando a diversificação da matriz de produção 
de energia (limpa e renovável) e que resultam em aproximação e 
cooperação com países vizinhos. 

Contudo, a inobservância da legislação do país vizinho, a 
fragilidade de ações de cooperação e a ausência de mão-de-
obra regional/local são desafios a serem enfrentados; C) QUE 
o saneamento é um desafio global, especialmente em bacias 
hidrográficas transfronteiriças, e medidas/ações de integração e 
cooperação transfronteiriça nesta área são ainda frágeis, porém 
necessárias. Entre os diversos desafios estão a capacitação 
regional/local numa perspectiva transfronteiriça; instrumentos de 
gestão compatíveis com a realidade fronteiriça; planejamento e 
gestão compartilhada de projetos, programas e ações relacionados 
ao saneamento; D) QUE os Parques Naturais foram instrumentos 
que possibilitaram dirimir, outrora, conflitos pelo estabelecimento da 
fronteira, contudo os desafios relacionados à gestão e planejamento 
dos mesmos ainda carecem de um tratamento integracionista/
cooperativo, especialmente sobre a biodiversidade e as águas; 
E) QUE, no caso em estudo, a perspectiva sobre o tema resíduos 
de serviços de saúde em áreas de fronteira carece de maior e 
melhor compreensão, tendo em vista ser um tema delicadíssimo, 
caracterizado pela fragilidade do planejamento e a gestão destes 
resíduos na fronteira em estudo. 

Quanto às perspectivas futuras do grupo, deve-se dizer que 
o grupo está em fase de reestruturação (a renovação do projeto 
de pesquisa foi recentemente aprovada pelo órgão competente da 
UFPel), o que permitirá avançar nos estudos iniciados. Considera-
se imprescindível os estudos, pesquisas e debates sobre a 
temática fronteiriça, principalmente em temas relevantes para o 
desenvolvimento regional, objetivando a quebra de paradigmas sobre 
as áreas de fronteira, modificando, assim, uma cultura difundida 
no passado, na qual a fronteira era concebida como um “espaço-
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problema”, para uma nova concepção “espaço-oportunidades”, 
privilegiando a região fronteiriça para o desenvolvimento econômico 
e social, a valorização da cidadania e a sustentabilidade ambiental.

Maurício Pinto da Silva é bacharel em Administração, possui Especialização 
em Administração e Direção Hospitalar, em Gestão Empresarial, e em Projetos 
de Investimentos em Saúde-ENSP/FIOCRUZ. É Mestre em Política Social/ 
Desenvolvimento, Território e Inovação Social e Doutor em Desenvolvimento 
Regional/Território, Planejamento e Sustentabilidade. Professor da Universidade 
Federal de Pelotas/Centro de Integração do Mercosul/Curso de Gestão 
Ambiental. Estudos e pesquisas relacionados a políticas de saúde, meio 
ambiente, saneamento, saúde ambiental, fronteira e governança ambiental 
internacional; além dos temas relacionados à cooperação e integração fronteiriça, 
desenvolvimento, governança territorial em áreas de fronteira, Planejamento 
Estratégico e Desenvolvimento Regional, Mercosul.
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Painel IV – Política e Economia

A Pesquisa em Jornalismo Ambiental

Ilza M. T. GIRARDI
Eloisa B. LOOSE 

Palavras-chave: Pesquisa. Jornalismo Ambiental.

Registrado no CNPq em 2008, o Grupo de Pesquisa em 
Jornalismo Ambiental realiza pesquisas que contribuam com a 
construção de uma epistemologia do Jornalismo Ambiental. Tais 
pesquisas têm caráter interdisciplinar e aglutinam estudos das Teorias 
da Comunicação e do Jornalismo, com os paradigmas Complexo 
e da Ecologia Profunda. Tais estudos pretendem incorporar um 
novo olhar ao jornalismo, que contemple a sustentabilidade da 
vida no Planeta, a ética ambiental, a cidadania, a justiça social e 
a construção da paz.

O grupo conta com 17 integrantes, entre eles um de 
Moçambique e outro da Espanha. As pesquisas realizadas pelo 
grupo compreendem três fases desde a sua criação:

1ª fase (2008 – 2011): O discurso sobre sustentabilidade em 
matérias jornalísticas sobre meio ambiente

Através da análise do discurso e de conteúdo, buscou-se 
identificar como o jornalismo praticado em alguns dos veículos de 
comunicação de referência apresentavam a ideia de sustentabilidade 
nas notícias. 

DOI  https://dx.doi.org/10.21826/2525-913X-2018-5-anais-020



VII Seminário Internacional América Platina – VII SIAP
III Colóquio Unbral de Estudos Fronteiriços – III CUEF

283

2ª fase (2011 – 2013): O estado da arte da pesquisa em jornalismo 
de meio ambiente e jornalismo ambiental no Brasil

O objetivo geral foi construir um panorama da pesquisa sobre 
jornalismo de meio ambiente e jornalismo ambiental desenvolvidas 
nos cursos de pós-graduação no Brasil. 

3ª fase (2014 – 2018): O Jornalismo Ambiental na concepção 
dos jornalistas que fazem a cobertura de meio ambiente na 
América Latina, Caribe, Portugal e Espanha e países africanos 
de língua portuguesa.

A pesquisa descritiva com abordagem qualitativa busca 
investigar a concepção de Jornalismo Ambiental por parte dos 
jornalistas. 

PRODUÇÕES
GIRARDI, Ilza Maria Tourinho; MORAES, Claudia Herte de; LOOSE, 
Eloisa, Belling; BELMONTE, Roberto Villar (Orgs.). Jornalismo 
ambiental: teoria e prática. Porto Alegre: Editora Metamorfose, 2018. 
Disponível em: <https://jornalismoemeioambiente.files.wordpress.
com/2018/09/jornalismo-ambiental-teoria-e-prc3a1tica2.pdf>.
GIRARDI, Ilza Ma. Tourinho; LOOSE, Eloisa Belling; BAUMONT, 
Clarice Cerveira de. Ecos do Planeta: estudos de informação e 
jornalismo ambiental. Porto Alegre, RS: Editora da UFRGS, 2011.
GIRARDI, Ilza M. Tourinho; LOOSE, Eloisa Belling; SILVA, Jamille 
Almeida da. O jornalismo ambiental na concepção de quem o 
faz: estudo com jornalistas da América Latina, Caribe, Portugal, 
Espanha e países africanos de língua portuguesa. Aturá – Revista 
Pan-Amazônica de Comunicação, Palmas, v. 2, n. 2, p. 48-66, 2018.
GIRARDI, Ilza M. Tourinho; SCHWAAB, Reges; MASSIERER, 
Carine; LOOSE, Eloisa Beling. Caminhos e Descaminhos do 
Jornalismo Ambiental. Comunicação & Sociedade, São Bernardo 
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do Campo, Universidade Metodista de São Paulo, v. 34, p. 132-
152, 2012.
GIRARDI, Ilza M. Tourinho; SCHWAAB, Reges (Orgs.). Jornalismo 
Ambiental: desafios e reflexões. Porto Alegre: Dom Quixote, 2008. 

Site do grupo: <https://jornalismoemeioambiente.com/>

Ilza M. T. GIRARDI  possui graduação em Comunicação Social, habilitação em 
Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1975), mestrado 
em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo (1988) e doutorado 
em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (2001). Durante o 
doutorado realizou estudos na Universidade Autônoma de Barcelona. Atualmente é 
professora titular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência 
na área de Comunicação e Jornalismo, com ênfase em Jornalismo Ambiental, 
Comunicação e Educação Ambiental, Comunicação e Cidadania e Teorias 
da Comunicação. Além do Departamento de Comunicação, atua também no 
Departamento de Ciências da Informação, ministrando disciplinas obrigatórias 
nos Cursos de Arquivologia e Museologia.
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PÔSTERES – ABORDAGENS TERRITORIAIS

O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA 
TERRITORIALIDADE INDÍGENA PARAKANÃ
Rodrigo Wienskoski ARAUJO
Doutorando, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

rodrigogas@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE: Parakanã. Territorialidade. Território. 
Transamazônica. Terra Indígena.

RESUMO:
Esse texto foi construído junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (POSGEA) 
através da orientação de mestrado do professor Dr. Álvaro Luiz Heidrich. O 
objetivo principal do trabalho é compreender o processo de transformação 
da territorialidade indígena Parakanã constituída ao longo do processo de 
abertura da rodovia Transamazônica no Pará. Para o desenvolvimento da 
pesquisa foi necessário realizar o levantamento da legislação brasileira 
a respeito do tema, além de material bibliográfico e documental sobre os 
Parakanã. As informações levantadas foram sistematizadas e analisadas 
com o apoio da técnica de pesquisa “análise de conteúdo”, metodologia 
que considerou três etapas distintas: A “Pré-análise” fase para colocar as 
ideias iniciais em condições de interpretação, onde é possível selecionar 
quais informações são relevantes. Na sequência ocorre a “Elaboração de 
códigos e categorias” com a exploração do material de pesquisa. E por fim, 
o “Tratamento dos resultados, inferência e interpretação” onde se busca 
compreender o sentido e outros significados que estão relacionados ao 
referencial teórico da pesquisa. A Rodovia Transamazônica foi um dos 
empreendimentos rodoviários de maior destaque durante o período da 
Ditadura Militar do Brasil. O projeto de abertura da estrada ignorava o 
território de diversos povos indígenas, o que gerou uma série de conflitos 
com grupos que ficaram no caminho dos tratores que derrubavam a 
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floresta. Este é o caso do povo Parakanã que hoje vive na terra indígena 
(TI) Parakanã. O antropólogo Carlos Fausto (2001) subdivide esse 
povo em dois grupos conhecidos como Ocidentais e Orientais. Antes 
da abertura da Transamazônica os Parakanã Orientais constituíam 
uma aldeia organizada com base em um amplo conhecimento espacial, 
com roças no seu entorno e acampamentos de caça que serviam como 
marcas territoriais de ocupação. Já os Parakanã Ocidentais constituíram 
relações territoriais bastante distintas de seus parentes, pois faziam da 
mobilidade um elemento fundamental da sua territorialidade. Considerando 
a territorialidade como uma estratégia social, os Parakanã (Ocidentais e 
Orientais) usavam os conhecimentos que possuíam do espaço geográfico 
para traçar suas relações cotidianas e organizar suas ações no território 
que projetaram. Podiam se deslocar, construir roças e se relacionar com 
seus vizinhos porque conheciam e sabiam o que poderiam enfrentar. 
Desta forma, construíram um território e adaptaram sua territorialidade às 
condições do interflúvio do Xingu-Tocantins. Pois o território não existe a 
priori, ele é vivenciado pelos indígenas com base nos seus conhecimentos 
territoriais e nas suas questões cosmológicas. Assim, como lembra 
Rogério Haesbaert (2013), o território não envolve somente um controle/
poder físico e material, mas também um controle/poder sobre fatores de 
ordem simbólica. Com o aldeamento promovido pelo Estado Brasileiro os 
Parakanã sofreram um intenso processo de desterritorialização. Contudo, 
com a consolidação da demarcação da TI Parakanã novas relações foram 
elaboradas com base nos conhecimentos que os Parakanã assimilaram 
ao longo de todo o processo. Cabe destacar que Ocidentais e Orientais 
mantiveram muitas de suas atividades tradicionais, a população Parakanã 
conseguiu se recuperar e novas aldeias foram constituídas, sempre 
respeitando a separação Ocidental e Oriental. Aos poucos constituíram 
novas formas de vivenciar o território que lhes foi apresentado, com uma 
territorialidade elaborada com base na sua forma de pensar o espaço 
geográfico. A territorialidade atual dos Parakanã é formada através de um 
emaranhado de relações. A terra indígena é um ponto de união entre os 
Ocidentais e Orientais, com o entendimento que a preservação da área 
é uma forma de garantir o futuro de todos os Parakanã. Assim, estes 
indígenas nos mostraram que é preciso compreender a territorialidade 
como processo em constante transformação, que se constitui no 
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movimento de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. 
É fundamental garantir a autonomia dos povos indígenas e reduzir a 
interferência de atores externos. Eles devem ter o controle das ações para 
organizar suas práticas territoriais e construir novos vínculos territoriais 
com base na sua cultura e nas novas condições que estão inseridos, pois 
as relações sociais são estabelecidas dentro e fora da terra indígena.
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RESUMO

Após a revolução industrial a produção de energia tem se tornado 
cada vez mais desafiadora, ocupando lugar de destaque na agenda do 
cenário industrial mundial. Entretanto, a energia eólica, como qualquer 
outra atividade, pode causar impactos no ambiente, os quais devem 
ser analisados e mitigados. Essas duas dimensões controversas da 
energia eólica tornam a questão ambiental relacionada à implantação 
de parques eólicos um evento complexo, dado o número de impactos 
associados a estes empreendimentos, e a incompatibilidade entre esses 
impactos de caráter localizado e o grande benefício público associado à 
energia eólica. O desenvolvimento da energia eólica tem sido motivado 
por duas preocupações: a primeira relacionada às mudanças climáticas; 
e a segunda relacionada ao efeito do aquecimento global, bem como 
à necessidade dos países de reduzirem a dependência externa de 
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combustíveis fósseis e garantir o seu abastecimento energético. A maior 
parte da energia utilizada no planeta é de origem não renovável, ou seja, 
tem origem em recursos que, quando utilizados, não podem ser repostos 
pela ação humana ou pela natureza em um prazo útil. Demandas como o 
multiculturalismo, globalização e a virtualidade evidenciam a complexidade 
da sociedade contemporânea. Nesse contexto, a emergência do uso de 
tecnologias cada vez mais avançadas, como o computador e a Internet, 
bem como a ampliação da utilização de energia elétrica na zona rural, 
por exemplo, evidenciam a importância de uma reflexão em torno de 
alternativas de fonte de energia capazes de atender a demanda atual 
articuladas ao desenvolvimento sustentável. A energia eólica é uma 
tecnologia limpa e ambientalmente correta. Por conta de sua natureza 
renovável e o fato de não poluir durante sua operação tornam a energia 
eólica uma das fontes mais promissoras para mitigação de problemas 
ambientais tanto a nível global como local. Entretanto, a energia eólica, 
como qualquer outra atividade industrial, gera impactos no ambiente. No 
Brasil, a utilização da energia eólica para geração de energia elétrica tem 
início no século XIX, sendo observado um aceleramento desta utilização 
no decorrer das duas últimas décadas do século XX. Assim, considerando 
a produção eólica uma fonte de energia renovável e limpa e, também 
uma das alternativas energéticas mais promissoras, o projeto de pesquisa 
Gestão Ambiental Transfronteiriça: desafios ao MERCOSUL do curso de 
Gestão Ambiental da UFPel tem se dedicado ao estudo desta temática. 
Nesse contexto, os municípios de Santa Vitória do Palmar e Chuí, no Brasil, 
fronteira com o Chuy, Uruguai, também têm recebido investimentos na 
área de geração de energia eólica. Estes empreendimentos localizados 
em municípios de fronteira trazem em sua organicidade os desafios 
da gestão ambiental transfronteiriça. Além disso, as visitas in loco ao 
Complexo Eólico de Cerro Chato, na cidade de Santana do Livramento, 
fronteira com Rivera, na República Oriental do Uruguai, associados à 
leitura bibliográfica, têm ampliado o conhecimento acerca da produção 
de energia eólica e sua relação com a gestão do meio ambiente em 
áreas fronteiriças. 
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O BIOMA PANTANAL NO SPPAU

Com seus mais de 400 mil km², o Sistema Paraguai-Paraná de Áreas 
Úmidas (SPPAU) segundo maior sistema hídrico da América do Sul, se 
estende pelos territórios do Brasil, da Bolívia, do Paraguai, da Argentina 
e do Uruguai. Situado na Bacia do Prata, o SPPAU abrange o Bioma 
Pantanal, uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. 
Pelo grande volume e diversidade de recursos naturais, que concentram 
o Bioma Pantanal, essa região mobiliza diversos interesses, sobretudo 
pelos países abrangidos pelas regiões transfronteiriças que esse conjunto 
de biomas atinge.

FRONTEIRA E DECOLONIALIDADE

A  Fronteira, campo vivo e polissêmico, marcado por recepções, aberturas 
e dinâmicas, concentra conflitos de interesses de naturezas distintas, 
que nem sempre contemplam as demandas emergentes de atores 
socioculturais diversificados que habitam em tais zonas – ribeirinhos, 
quilombolas, pescadores e outras comunidades tradicionais. A respeito 
da dinâmica da organização popular para a geração de renda nos Países 
latino-americanos, Quijano  (2014) diferencia formas de organização 
dos trabalhadores e comunidades com viés efetivamente autônomo 
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de outras com uma dinâmica cooperativa de organização, mas  que se 
orientam e se centralizam na lógica do capital. É sob essa perspectiva 
histórico-crítica que analisamos os interesses em jogo na emergência das 
questões transfronteiriças que afetam as populações do bioma Pantanal, 
no âmbito do Sistema Paraná-Paraguai de Áreas Úmidas.

OBJETIVO

Visando caracterizar especificidades dos atores e das temáticas da zona 
fronteiriça do centro-este do País, realizamos uma análise da construção 
da agenda ambiental no âmbito em questão; para tanto, utilizamos a 
análise de conteúdo do portal Rios Vivos, órgão de difusão informativa 
da ECOA, ONG com cerca de 30 anos de atuação ambientalista na 
região do Pantanal.

ANÁLISE DE CONTEÚDO

Conforme Bardin (1988), a análise de conteúdo, metodologia na qual nos 
apoiamos para examinar o material de análise, é orientada por algumas 
etapas, a saber: Preparação, Unitarização, Categorização, Descrição e 
Interpretação.
Tratando-se de um estudo sobre uma região fronteiriça,  adotamos como 
critério de validade , na seleção das matérias , a citação de pelo menos 
dois Países da região do Sistema Paraná Paraguai de Áreas Úmidas 
(Brasil, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Argentina). No levantamento realizado 
consideramos 260 notícias veiculadas no link “Notícias ECOA”, do Portal 
Rios Vivos, no período de agosto de 2014 a julho de 2018.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Os temas tratados na agenda analisada envolvem questões permanentes 
na agenda mundial, como os recursos hídricos – enquanto bem de 
consumo, área de mobilidade, biodiversidade e reserva futura; Há, nesse 
aspecto, o dilema desses ambientes estarem sob o domínio de países 
diferentes, em ao mesmo tempo, compor em sí biomas comuns com 
características específicas; As comunidades locais detêm o conhecimento, 
as condições e a legitimidade de sanar, dentro de seus limites, os danos 
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já produzidos por queimadas, desvios nos cursos dos rios, represas 
e outras fontes de grandes impactos; Os biomas brasileiros e toda a 
biodiversidade neles contida integra um patrimônio natural gigantesco, 
que pode ser explorado por níveis sustentáveis e interessantes para toda 
a sociodiversidade que deles dependem.
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RESUMO

A concepção de fronteira está nitidamente associada às disputas, controle 
pelo Estado, perda da liberdade de ir e vir e também às guerras. Em 
decorrência das áreas fronteiriças serem muito valiosas por seus inúmeros 
recursos naturais, a conservação da biodiversidade se tornou um marco 
para a implantação de parques naturais em áreas contíguas ou próximas 
de fronteiras entre países. Há também, outras razões fortíssimas que 
justificam a implementação desses parques, tais como a ampliação da 
proteção de ecossistemas naturais ecológicos e o aumento da área 
efetiva de abrigo às populações animais. Porém, do ponto de vista 
da geopolítica há desafios a serem indicados, considerando serem as 
áreas de fronteira zonas estratégicas para o Estado. Na América do Sul, 
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a Argentina é o primeiro país a criar efetivamente os parques naturais, 
por meio de medidas rápidas, econômicas e em lugares remotos, assim 
garantindo soberania sobre um vasto território, transformando as zonas de 
tensão em zonas neutras e polos turísticos. Estas iniciativas contribuem 
significativamente para a economia nacional, pois os parques naturais 
desempenham um papel estratégico na definição de limites e a partir de 
razões geopolíticas e preservacionistas impulsiona diversas atividades 
socioeconômicas. Em alguns países, a implantação desses parques 
tem múltiplas soluções, dentre elas: o litígio na definição de limites e 
também aos conflitos armados, transformando-se em símbolos de paz 
e cooperação entre os países e assim uma união com oportunidades 
conjuntas. Esses símbolos têm por finalidade promover a reconciliação 
entre os países, que por muitas vezes guerrilharam em prol dessas 
áreas. Os parques são de fundamental importância para a proteção 
da diversidade biológica e os variados recursos naturais e culturais 
associados a essas áreas fronteiriças. De acordo com Andersen (2011), 
transformado em um cinturão verde transcontinental, a antiga cortina 
de ferro, está localizada na Europa e possui mais de 30% de sua área 
protegida – onde foram criados vários parques naturais. Depois da 
Europa, a África é o continente que mais possui parques transfronteiriços. 
Hoje, os vultosos recursos advindos com o turismo nesses parques 
africanos vêm destituindo os predatórios safáris dos séculos passados, 
para tornarem-se força vital ao desenvolvimento econômico. Quanto ao 
Brasil, existe uma vasta área de fronteiras, a grande maioria se encontra 
na Amazônia. Nesse contexto, cabe destacar que Brasil tem uma linha 
de fronteira de 15.719km, limitando-se com dez (10) países da América 
do Sul, abrangendo onze (11) estados e quinhentos e oitenta e oito 
municípios (588) brasileiros. A linha da fronteira com os demais países 
do MERCOSUL abarca 69 municípios e uma população estimada em 
1.438.206 habitantes. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo 
debater a temática dos parques naturais em áreas de fronteira. Importante 
frisar que este estudo está vinculado ao projeto de pesquisa Gestão 
Ambiental Transfronteiriça: desafios ao MERCOSUL do curso de Gestão 
Ambiental da UFPel. Enfim, a necessidade imperiosa de proteção das 
fronteiras para a defesa da soberania nacional concebida pela geopolítica 
brasileira vem dificultando a criação de unidades de conservação e 
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reservas indígenas nessas regiões. A criação de parques nacionais ou 
qualquer outra categoria de área verde legalmente protegida em zonas 
de fronteira sempre foi considerada pelos militares brasileiros como 
uma “aventura extremamente perigosa” (CORREIA, 1973). A fronteira, 
anteriormente vista como um muro, torna-se uma ponte, de barreira a 
lugar de encontro. De acordo com Andersen (2011) ainda existem táticas 
mantidas na atual Estratégia Nacional de Defesa do Brasil que dificultam 
a criação de áreas protegidas transfronteiriças, na qual se chocam com 
os objetivos das políticas públicas de proteção à biodiversidade.
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RESUMO

Os percursos sobre o espaço podem ser efetuados pelos modos de dizê-
lo, pelos modos de percorrê-lo através da linguagem. É na efetivação do 
ato de dizê-lo e percorrê-lo que percurso e espaço são continuamente 
criados e recriados. As práticas discursivas atuam como instauradoras 
de realidades, estando não apenas restritas ao campo linguístico, 
mas também incidindo no campo das significações espaciais, graças 
a seu poder de produção e reprodução de estruturas dominantes e 
de valorações que dão sentido ao mundo através da linguagem. É a 
partir de Certeau (1994) que podemos argumentar a importância da 
compreensão das narrativas associadas ao espaço. O autor compreende 
o espaço desde a prática do lugar; este, deriva da organização de 
materialidades resultantes de ações estratégicas atuando de modo a 
conferir-lhe fins disciplinares. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho 
é problematizar o posicionamento ativo dos meios de comunicação de 
massa na disseminação de retóricas de renovação do espaço, através 
da produção de sentidos, incentivando a aceitação de sistemas de 
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preferências socioespaciais orquestradas pelo mercado e pelo estado, 
tendo como estudo de caso o 4º Distrito de Porto Alegre-RS. Considera-se 
que as narrativas acerca do 4º Distrito, tradicional região da cidade com 
passado industrial, vêm sendo exploradas como um dispositivo que permite 
reconstruir relações sociais e econômicas em torno das demandas do 
mercado imobiliário. Alicerçada em premissas hegemônicas carregadas 
de princípios de colonialidade, as propostas de reconstrução da área têm 
como objetivo alavancar a cidade aos circuitos de competitividade global 
pelos fluxos de investimento de capital econômico, ao mesmo tempo 
em que se alinham às demandas do mercado local de terras, todavia 
nem sempre levando em conta suas particularidades sócio-históricas. 
Sujeitos a tensionamentos operados através das narrativas, a produção 
do espaço e de seu sentido passam a apresentar desvios identitários se 
observados frente a alguns fenômenos, tais como a hiperconectividade 
e a velocidade de produção e difusão das informações e os fluxos 
migratórios de indivíduos em situação de deslocamento, internacional 
ou regionalmente. Neste contexto, as narrativas jornalísticas têm papel 
determinante para a produção do espaço urbano, instigando uma visão 
homogeneizante ao consolidá-lo como algo que detém uma identidade 
fixa, totalizante e imutável, corroborando com modos normativos de se 
pensar o espaço que determinam as práticas sociais e as ações políticas 
a ele orientadas. A informação ofertada de modo massivo conduz ao 
empobrecimento da experiência e da multiplicidade das narrativas, 
suprimindo vozes, resultando na produção de narrativas hegemônicas, 
culminando em processos de subjetivação que limitam o espaço de 
contestação aos modelos padronizados de pensamento. A partir da 
análise da narratividade posta em marcha pela imprensa local, o estudo 
investigou quais elementos entram em jogo na composição de narrativas, 
quais são eclipsados, bem como as estratégias de comunicação que são 
sequencialmente operadas para a instauração de espacialidades e para 
a subjetivação de novas práticas socioespaciais.
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RESUMO

No transcorrer do século XX, a questão ambiental situa-se na inquietação de 
cientistas e pessoas mais conscientes da sociedade. Este comportamento 
permeia, muitas vezes, a irresponsável e crescente deterioração ambiental, 
caracterizada pelo modo desmedido e inconsequente da relação homem-
natureza. Essa conduta tem impactos ambientais impresumíveis que 
extrapolam as fronteiras políticas dos Estados nacionais. Nesse contexto, 
o processo de globalização, que varre o planeta, produz uma série 
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de paradoxos e incertezas para a humanidade. A globalização e a 
mundialização do capital, bem como o aumento dos níveis de produção 
e o comércio mundial, além das distâncias entre países e continentes 
reduzidas pelos novos meios de comunicação potencializam o uso 
da natureza. A concepção de fronteira está nitidamente associada às 
disputas, controle pelo Estado, perda da liberdade de ir e vir e também 
às guerras. Nos últimos anos, identificam-se mais intensamente diversas 
áreas do conhecimento debatendo a temática fronteiriça, remetendo a 
esta significados distintos entre a perspectiva tradicional e a crítica. O 
reconhecimento dos problemas e desafios ambientais decorrentes da 
degradação e contaminação do meio ambiente requer em muitos casos 
soluções que ultrapassam as fronteiras dos Estados. Estas ações devem 
ser construídas e aperfeiçoadas a partir de iniciativas e articulações da 
sociedade e do poder público com intuito de inter-relacionar a questão 
ambiental e de cooperação e desenvolvimento regional. Nesse contexto, 
cabe destacar que o Brasil tem uma linha de fronteira de 15.719 km, 
limitando-se com dez (10) países da América do Sul, abrangendo onze (11) 
estados e quinhentos e oitenta e oito municípios (588) brasileiros. A linha 
da fronteira com os demais países do MERCOSUL abarca 69 municípios e 
uma população estimada em 1.438.206 habitantes. Os desafios da gestão 
ambiental internacional em vários países vêm demonstrando que a melhor 
maneira de se implantar projetos de desenvolvimento sustentável é através 
da gestão integrada do meio ambiente. A área de fronteira confinada a 
rígidos padrões de segurança nacional materializados em legislação e 
políticas governamentais ao longo de décadas, se contrapõe à necessária 
flexibilidade exigida pelas políticas de proteção ambiental. Assim, diante 
da situação particular de limitação geográfica, política e jurídica entre 
o Brasil e os demais países do MERCOSUL, separados ao longo da 
fronteira por rios, lagoas ou apenas por uma rua, problemas e desafios 
ambientais singulares emergem no cotidiano das pessoas, provocando 
muitas vezes situações que exigem políticas e ações governamentais 
distintas das oferecidas em outras localidades de seus respectivos 
países. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo apresentar e 
debater resultados preliminares do projeto de pesquisa Gestão Ambiental 
Transfronteiriça: desafios ao MERCOSUL do curso de Gestão Ambiental 
do Centro de Integração do Mercosul da UFPel.
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RESUMO

Las investigaciones sobre las sociedades fronterizas uruguayo-brasileñas 
tienden a concentrar sus enfoques en sus áreas urbanas en desmedro del 
conocimiento de amplios territorios rurales de esa franja fronteriza. Así, 
el conocimiento elaborado se ha centrado en los aspectos económicos, 
sociales, culturales y políticos de los nucleamientos urbanos de frontera, 
constituyendo una visión fragmentada del acontecer socio-económico con 
impacto regional. El Centro de Estudios de la Frontera, luego de haber 
analizado esas realidades urbanas, avanza en su investigación enfocando 
la caracterización socio-económica de las áreas rurales fronterizas 
uruguayo-brasileñas a partir de la sistematización de la información 
censal de los censos agropecuarios uruguayos en su concordancia con 
los censos agropecuarios brasileños. Desde esa perspectiva, se aspira 
a construir un perfil socio-económico de las referidas áreas a partir de 
sus características en dimensiones tales como: evolución poblacional, 
número y superficie de explotaciones, hectáreas/explotación, personas 
residentes/explotación, hectáreas/persona, trabajadores/explotación, 
hectáreas/trabajador, nacionalidad de los productores, principales rubros 
productivos a nivel de sector censal, departamental, en sus proyecciones 
inter-departamentales y nacionales.

DOI  https://dx.doi.org/10.21826/2525-913X-2018-5-anais-027



VII Seminário Internacional América Platina – VII SIAP
III Colóquio Unbral de Estudos Fronteiriços – III CUEF

305

PÔSTERES – ABORDAGENS TERRITORIAIS

OS OUTSIDERS DO RIO URUGUAI:  
DESVIO E INSTITUCIONALIDADE  
EM UM RIO TRANSFRONTEIRIÇO
Alex Sander Barcelos RETAMOSO
Doutorando, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
alexretamoso@gmail.com 

PALAVRAS-CHAVE: Teoria Sociológica do Desvio. Rio Transfronteiriço. 
Cidades Gêmeas. Outsiders. Infraestruturas de Fronteira. 

RESUMO

Este trabalho faz parte de um estudo mais amplo sobre as relações sociais 
em rios fronteiriços e traz alguns resultados coletados até o momento, 
busca contribuir com o entendimento de como os habitantes do lugar 
de fronteira se relacionam com as institucionalidades binacionais que 
regram o território onde vivem. O presente estudo pretende buscar uma 
correlação entre uma lógica desviante presente nas teorias interacionistas 
do desvio com as atividades consideradas ilícitas (contrabando, abigeato 
e descaminho) que ocorrem, com certa frequência, nas margens de 
um rio transfronteiriço, que é o Rio Uruguai, mais especificamente no 
trecho que liga as cidades gêmeas de Santo Tomé, na Argentina, e São 
Borja, no Brasil. Foram realizadas entrevistas com seis pescadores e 
andarilhos do Rio Uruguai. Os territórios agora ocupados pelos municípios 
de São Borja-BR e Santo Tomé-AR são espaços sociais há muito tempo 
habitados por várias etnias de seres humanos nativos. Estas etnias, como 
podemos observar nos vários registros rupestres encontrados nos museus 
regionais e nos relatos de desbravadores da época como Azara e Cabeza 
de Vaca, possuíam um sistema social variado e próprio, com conflitos, 
cosmologia e códigos de socialização próprios. Alguns entrevistados 
relatam que antigamente, a prática de trazer alimentos e outras coisas 
pela fronteira era uma prática corriqueira e que principalmente em virtude 

DOI  https://dx.doi.org/10.21826/2525-913X-2018-5-anais-028



Anuário Unbral das Fronteiras Brasileiras 2018

306

de o transbordo ser em pequenas embarcações, não havia fiscalização 
e ou se fazia vista grossa quanto a alguns volumes de contrabando e 
descaminho. Com a construção da Ponte Internacional da Integração, 
ligando São Borja a Santo Tomé, o translado de pessoas e mercadorias 
ficou condicionado ao atendimento das condições formais (Acordos 
Internacionais entre Estados), em outras palavras, o comércio formiga, 
informal e que abrangia a população culturalmente ligada às práticas 
fronteiriças, e que em virtude disso possuía um histórico de trocas com 
o outro lado, acabou sendo proibido pela formalização que a estrutura 
da ponte impôs. Para Becker (2008), a formalização dos tratados 
internacionais impõem formalmente normas que regram relações outrora 
espontâneas. Estes acordos de divisão e poder e recursos parecem ter 
sido impostos a partir da colonização, e tendem a se reconfigurar nos 
dias de hoje, muitas vezes no interesse corporativo de determinadas 
organizações. Ao definir comportamento desviante, Becker nos oferece 
a possibilidade de refletir sobre a heterogeneidade dos pontos de vista 
sobre o desvio, ao elencar as várias formas de ver e ser visto como um 
desviante ou outsider. Segundo o autor, os quadrantes “Desviante Puro” 
e “Apropriado” são de mais simples compreensão visto que a pessoa 
apresenta um comportamento e é percebida como tal. No entanto, os 
quadrantes “Falsamente acusado” e “Desviante secreto” apresentam 
interesse mais amplo: no caso do “falsamente acusado” é a pessoa que 
é rotulado pelos outros como se tivesse cometido algum ato impróprio, 
embora não o tenha cometido; já o “Desvio secreto” é um ato impróprio 
cometido sem que ninguém o perceba ou reaja a ele como uma violação. 
Assim, ao deslocar o foco da atenção para a discussão do processo que 
culmina na definição do que é ou não desviante, o autor permite considerar 
o complexo sistema de diferenças de poder, recursos e forças entre 
diversos grupos sociais e que pode acabar por interferir na definição do 
que é ou não um comportamento normal ou desviante. Para Becker, os 
comportamentos tidos como “certos” ou “errados” são estabelecidos por 
parâmetros sociais construídos a partir de processos políticos. Nestes 
processos alguns grupos sociais coagem outros priorizando seus pontos 
de vista, derivando destes as regras, rótulos e desvios. A imposição de 
“regras” por parte de grupos dominantes, impelem outros grupos sociais 
a se reorganizarem em torno da nova lógica. Assim, o desvio pode ser 
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encarado, conforme Becker, não como algo inerente aos atos ou aos 
indivíduos que os praticam, ele é definido a partir da disputa política 
e dos processos de enfrentamento em torno de objetivos de grupos 
específicos. No caso deste estudo, aparentemente, a construção da 
Ponte Internacional da Integração, trouxe inúmeras consequências para 
as sociedades que viviam de forma mais ligada às práticas ancestrais do 
Rio Uruguai, interferiu na forma como as pessoas ao longo mais de 500 
anos interagiram neste território e produziu uma série de consequências 
que ainda hoje reverberam nas práticas sociais locais. A partir das 
observações e entrevistas, parece que o desviante do rio aprende com 
os mais experientes a forma de pilotar a chalana, os melhores pontos 
de acesso ao rio, os horários das patrulhas da Polícia Naval e etc. E, 
assim como o músico de Jazz, os outsiders do Rio Uruguai riem-se dos 
“quadrados”, fazem troça das pessoas normais, que desconhecem o 
ponto de vista destes grupos.
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RESUMO

Esta pesquisa, de cunho qualitativo-observatório, tem como método, o 
estudo de caso do segundo maior arranjo urbano fronteiriço do território 
brasileiro, a conurbação entre os municípios de Ponta Porã (BR) e Pedro 
Juan Caballero (PY), uma vez que sua condição de cidade-gêmea confere 
peculiaridades específicas. Tem-se como objetivo central compreender o 
processo de expansão da mancha urbana através de análise de imagens 
de satélites dos anos de 1984, 2007 e 2018, amparado a dados secundários 
e autores da literatura urbana. Os resultados indicam a existência de uma 
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mudança nos padrões de expansão da mancha urbana, uma vez que os 
dois territórios autônomos adotam políticas urbanas distintas. Observou-se 
que o lado brasileiro apresenta legislação urbana mais persuasiva que 
o paraguaio e o histórico processo de especulação imobiliária – agora, 
amplamente influenciável pelo mercado globalizado – acirra a concorrência 
entre os vizinhos, a favor de um modelo de planejamento estratégico 
neoliberal promotor de segregação espacial e social.

BREVE ANÁLISE DO ESTUDO 

Este estudo tem como objetivo geral analisar a forma pela qual o espaço 
urbano das cidades-gêmeas de Pedro Juan Caballero (Paraguai) e 
Ponta Porã (Brasil) se modificaram com o decorrer dos anos, a partir 
das especificidades do processo de expansão de sua mancha urbana. 
Tem-se como objetivo específico realizar análise das políticas públicas 
dos municípios e como estes se atam ao mercado globalizado neoliberal, 
para verificar a influência no processo de expansão da mancha urbana 
e suas consequências sociais referentes à habitação nestes territórios.  
A hipótese central é de que o modelo de planejamento brasileiro e paraguaio 
se pautam – em distintos níveis de intensidade e intencionalidade – no 
modelo neoliberal estratégico de direcionamento do espaço urbano 
que intensificam as distorções sociais a partir da segregação espacial e 
social. A revisão bibliográfica fundamentada em autores que explanam 
sobre desenvolvimento, planejamento e sociologia urbana (David Harvey, 
Ermínia Maricato, Raquel Rolnik), possibilita a correspondência entre 
os modelos econômicos e de planejamento urbano dos dois países. 
Pela observação de três períodos específicos – 1984, 2007 e 2018 – 
analisou-se de que forma e a partir de que período as distintas políticas 
públicas urbanas adotadas por dois Estados autônomos passaram a 
refletir em problemas urbanos e sociais. Dados secundários obtidos pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Dirección General 
de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) e Fundação João Pinheiro 
auxiliam na concepção e compreensão do problema. Embora apresente 
majoritariamente paradigma metodológico qualitativo interpretativo, trata-
se de uma abordagem mútua pelo alto nível de multidisciplinaridade, 
onde aspectos quantitativos subsidiam na concepção deste estudo. 
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O estudo analisou a forma pela qual o espaço urbano das cidades-gêmeas 
de Pedro Juan Caballero (Paraguai) e Ponta Porã (Brasil) se modificaram 
com o decorrer dos anos, a partir das especificidades do processo de 
expansão de sua mancha urbana. Com a sobreposição das imagens de 
satélite foi possível evidenciar uma considerável distinção no processo 
de expansão das manchas urbanas, o que pode ser referenciado na 
manifestação de elementos específicos neste espaço urbano fronteiriço. 
O desencadeamento da segregação espacial, com o surgimento de 
condomínios fechados, as favelas e as zonas periféricas corroboram com 
a argumentação teórica acerca da relação entre os aspectos urbanos 
e suas implicações sociais. De modo específico, a análise das políticas 
públicas dos municípios comprovou a hipótese inicial de que é real a 
influência da dinâmica do mercado globalizado neoliberal no processo de 
expansão da mancha urbana e suas consequências sociais referentes 
à habitação nestes territórios. 
O cenário inflama-se ao fato destes dois países adotarem estratégias 
de planejamento urbano conflitantes, resultantes de políticas urbanas 
distintas. Estes conflitos referem-se não somente à ocupação do solo 
e consequente expansão da mancha urbana sem preocupação com a 
sustentabilidade ambiental, mas também em relação ao saneamento 
básico, destinação e tratamento dos resíduos sólidos e a gestão da água. 
Tais aspectos exigem necessariamente políticas conjuntas e convergentes 
haja vista que estes elementos não “reconhecem” os limites fronteiriços. 
Portanto, o modelo de planejamento brasileiro e paraguaio se pautam – em 
distintos níveis de intensidade e intencionalidade – no modelo neoliberal 
estratégico de direcionamento do espaço urbano que intensificam as 
distorções sociais a partir da segregação espacial e social. 

REFERÊNCIAS

HARVEY, David. O direito à cidade. Revista Lutas Sociais, São Paulo, n. 29, 
p. 73-89, jul./dez. 2012

MARICATO, Erminia. Por um novo enfoque teórico na pesquisa sobre habitação. 
Cadernos Metrópole, São Paulo, n. 21, p. 33-52, 2009.

DOI  https://dx.doi.org/10.21826/2525-913X-2018-5-anais-025



VII Seminário Internacional América Platina – VII SIAP
III Colóquio Unbral de Estudos Fronteiriços – III CUEF

311

ROLNIK, Raquel. As tipologias e os requisitos urbanísticos e ambientais do 
parcelamento do solo urbano no Projeto de Lei nº 3057/00. In SAULE JR, Nelson 
(org.). A perspectiva do direito à cidade e da reforma urbana na revisão da lei 
de parcelamento do solo. São Paulo: Instituto Polis, 2008. 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 
universal. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2004.

VAINER, Carlos B. Pátria, empresa e mercadoria. Notas sobre a estratégia 
discursiva do Planejamento Estratégico Urbano. In: ARANTES, O.; VAINER, 
C.; MARICATO, E. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos, 
4a. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.



Anuário Unbral das Fronteiras Brasileiras 2018

312

PÔSTERES – MIGRAÇÕES E MEDIAÇÕES

UM OLHAR SOBRE A PRESENÇA ÁRABE NA 
FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO NA FRONTEIRA 
ENTRE BRASIL E PARAGUAI
Natalia Bogado BALBUENA
Mestranda, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)
natalia_economia2014@hotmail.com
Tiago Machado Faria de SOUZA
Mestrando, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)
tiago.faria@live.com
Célia Maria Foster SILVESTRE
Doutora, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)
celia.silvestre@gmail.com 
Vinicius Vasconcelos BRAGA
Mestrando, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)
vvbadvocacia@gmail.com
Yhulds Giovani Pereira BUENO
Mestrando, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)
yhuldsbueno@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE: Imigração Árabe. Identidade Cultural. Ponta Porã-
MS e Pedro Juan Caballero-PY. Crescimento Econômico. Multicultural. 

RESUMO

O trabalho tem por objetivo analisar o contexto contemporâneo multicultural 
na fronteira de Ponta Porã-MS e Pedro Juan Caballero-PY, enfatizando 
a influência da imigração árabe na formação do território fronteiriço. A 
metodologia utilizada para a consecução deste trabalho é de cunho 
qualitativo e de caráter bibliográfico. Finalizando, o texto aponta que a 
possibilidade de comércio no lado paraguaio foi o principal fator para a 
fixação e expansão dos árabes, contribuindo para a formação do território 
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da fronteira e para o crescimento econômico, modificando a ideia de 
fronteira como fator de separação para um ambiente de integração. 

INTRODUÇÃO

O cenário contemporâneo multicultural na fronteira de Ponta Porã-MS e 
Pedro Juan Caballero-PY, além dos brasileiros e paraguaios, é composto 
também por diversos imigrantes estrangeiros, como coreanos, chineses, 
japoneses, libaneses, sírios, palestinos, entre outros. A região fronteiriça 
é marcada por diferenças culturais, com forte presença da cultura árabe, 
que é formada majoritariamente por libaneses e sírios. Conforme Hall 
(2000), existem três concepções distintas de identidade. Enfatiza-se aqui 
o sujeito pós-moderno, que se constitui não apenas numa identidade fixa, 
essencial ou permanente, a identidade torna-se uma “celebração móvel”: 
“formada e transformada continuamente em relação às formas pelas 
quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que 
nos rodeiam, definida historicamente e não biologicamente” (Hall, 2000, 
p.13). Ponta Porã, no Brasil, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai, são 
divididos por uma linha imaginária que percorre toda a faixa de fronteira, 
o que propicia a uma forte troca sociocultural, formando uma conurbação 
vibrante. Local onde habitam 200.000 habitantes, estabelecem um nível 
de convivência com intensa complementariedade (Oliveira, 2005, p.404). 
Conforme Pesavento (2002), a fronteira cultural ultrapassa os próprios 
limites que fixa, ela propicia o aparecimento de algo novo e distinto, tais 
como, a mistura, a troca, o hibridismo e a mestiçagem cultural e étnica.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

A metodologia utilizada para a consecução deste trabalho é de cunho 
qualitativo, e caráter bibliográfico. Gonçalves e Lisboa (2007), enfatizam 
que a metodologia qualitativa aplica-se com o universo de significados, 
conceitos, crenças, valores e comportamentos, investigando um lado 
não acessível das relações sociais.
Conforme Alves (2014), os valores culturais contribuem e direcionam 
o comportamento social, político e econômico de agentes sociais, e 
consequentemente podem implicar na dinâmica de desenvolvimento do 
território onde atuam os mesmos agentes. Segundo Dallabrida e Becker 
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(2003), o território é o espaço territorializado, ou seja, apropriado, sendo 
um lugar de relações, bem como de ação e poder em função da relação 
sociedade-natureza e homens-homens. O território é compreendido 
como um espaço de diversas relações de poder, que envolve relações 
políticas e econômicas, bem como as relações culturais e da identidade 
(Silveira, 2017). Conforme Truzzi (1997), a imigração árabe pode ser 
descrita a partir de dois motivos centrais: o primeiro foi político-religioso 
e o segundo, econômico-social. A presença árabe no Brasil ocorreu por 
volta da segunda metade do século XIX. De acordo com Aseff (2013), 
são variados os motivos que levaram os sírios e os libaneses a deixar 
em seus países, como o crescimento da agricultura e a diminuição de 
atividades ligadas ao pastoreio, forçando uma urbanização maior, ao 
mesmo tempo em que aumentava o controle governamental sobre essa 
população. Segundo Rabossi (2007), a busca por novas oportunidades 
comerciais foi o principal motivo que levou os árabes à fronteira com o 
Paraguai. 

CONCLUSÕES

O território é compreendido como sendo um espaço de múltiplas relações, 
bem como relações culturais e da identidade. A formação da identidade 
cultural está atrelada aos territórios em que se habitam. Nesse sentido, 
constata-se que a formação do território da fronteira de Ponta Porã/
Brasil com Pedro Juan Caballero/Paraguai teve contribuição de diversos 
imigrantes estrangeiros e povos oriundos de outros estados do Brasil, 
trazendo consigo suas manifestações culturais, costumes, hábitos e outros 
aspectos culturais. A imigração árabe na fronteira de Ponta Porã-MS e 
Pedro Juan Caballero-PY contribuiu para o crescimento econômico e 
para a formação territorial, propiciando o aparecimento de algo novo e 
distinto, tais como a mistura, a troca, o hibridismo e a mestiçagem cultural 
e étnica. Seja para divulgar ou conservar sua cultura, outro aspecto 
que evidencia a presença da cultura árabe é a forte influência religiosa. 
Portanto, a influência religiosa é reconhecida através da construção da 
Mesquita em Ponta Porã-MS e do uso dos quadros com suratas (capítulo 
do Alcorão, livro sagrado do Islamismo), características marcantes das 
lojas comerciais dos árabes muçulmanos.
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RESUMO

A migração, enquanto um projeto de vida, vai além da busca por trabalho 
e melhores condições econômicas. É um projeto que também coloca 
em circulação diferentes culturas e costumes, hábitos, conflitos e 
tensionamentos, gerando uma teia global de diferenças e alteridades 
postas em contato. No cenário da comunicação midiática, com o advento 
das tecnologias digitais, a expansão da troca através dos meios das 
mensagens pelos migrantes partilhadas provoca uma mudança e um novo 
contexto de migração. A mesma sofre interferência pelo uso das novas 
tecnologias de informação e comunicação (TIC’s), bem como do acesso 
à internet. Logo, os contatos estabelecidos com amigos e familiares, 
bem como o reconhecimento e a troca entre sujeitos de uma mesma 
nacionalidade que dividem experiência migratória, foram elementos 
potencializados a partir de tais usos. Outro aspecto referente à comunicação 
e sua relação com os fenômenos migratórios diz respeito à construção de 
redes em uma sociedade caracterizada por tal formato (Castells, 2007). 
Assim, a migração ao/no Brasil é representada em diferentes produtos 
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midiáticos tradicionais, mas é, também, autorrepresentada (Canevacci, 
2015) pelos próprios migrantes em espaços de rede sociais digitais online, 
através da troca de experiências, de diálogo e de discussão sobre sua 
própria identidade e sobre o papel da mídia. Este trabalho é, portanto, um 
recorte de pesquisa organizada com migrantes senegaleses residentes 
no Rio Grande do Sul (nos municípios de Santa Maria, Porto Alegre 
e Caxias do Sul) nos anos de 2015/2016. Realizei, para a pesquisa, 
entrevistas em profundidade com migrantes convidados a integrar o 
projeto, as mesmas que foram combinadas com a observação online de 
seus perfis na rede social online Facebook (por ser a plataforma digital 
que, segundo observação exploratória, é a de uso mais expressivo). 
Através dessa articulação entre entrevistas e observações online e 
presencial, obtive algumas indicações das representações midiáticas da 
identidade senegalesa em diáspora através dos usos sociais dos meios 
(Martín-Barbero, 2009) – neste caso, a internet e o espaço das redes 
sociais digitais entendida enquanto meio. Desenvolvi uma combinação 
de procedimentos metodológicos de aproximação para refletir sobre a 
apropriação do espaço midiático pelos migrantes, bem como a criação 
de novos espaços de mídia. Com isso, identifiquei a noção de que a 
representação da identidade senegalesa pode levar tanto à manutenção de 
estereótipos baseados nas diferenças (culturais, étnicas, religiosas, entre 
outras) quanto à promoção de aproximações interculturais que superem 
problemáticas relacionadas à cidadania. Por fim, identifiquei categorias 
de representação (coletadas através das entrevistas e observações) 
que geraram reflexões a respeito da relação entre diáspora (Hall, 2003), 
comunicação em rede (Castells, 2000; 2015) e a autorrepresentação 
da identidade senegalesa em experiência migratória por meio dos usos 
sociais (Martín-Barbero, 2009). Através da pesquisa, foram identificadas 
nove categorias de representações: africanidades; ativismo; Brasil 
(identificações e diferenças); condição migrante; mídias; preconceito, 
racismo e xenofobia; religião; Senegal (elementos culturais e identitários); 
trabalho, integração e educação. A partir de tais categorias, combinadas 
entre si, analisei o que migrantes diziam em suas entrevistas combinado 
à observação das publicações online, identificando principais usos sociais 
da internet neste caso. Tais usos podem ser definidos em: o educativo 
(com o ensino de português e legislação através dos aplicativos, ou com 
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a divulgação de informações sobre o continente africano); o solidário 
(ultrapassando a barreira física e atingindo redes de migrantes espalhadas 
pelo Brasil, mas que conseguem convergir pela internet através das redes 
sociais) e o midiático, na medida em que esse último preenche algumas 
lacunas deixadas pela mídia tradicional na produção midiática sobre a 
migração senegalesa. O último elemento ainda demonstra a criação de 
redes, as mesmas que, em muitos casos, ultrapassam a divulgação de 
informações pela mídia tradicional, desembocando em um uso constante 
da rede para trocas diversas, mediando midiaticamente a diáspora dos 
senegaleses que vivem no Brasil.
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RESUMO

O presente trabalho visa evidenciar o processo de territorialização de 
imigrantes haitianos no município de Gravataí a partir de experiências 
vivenciadas na EMEF Osório Ramos Corrêa/RS. A escola recebe alunos 
haitianos no EJA noturno, bem como seus filhos nas séries iniciais do 
fundamental no diurno. Pela riqueza da experiência viabilizada pela 
diversidade étnica e cultural desses alunos faço uma breve exposição 
desse contexto. Assim como em outros municípios, as condições de vida 
dos imigrantes haitianos são precárias, sendo frequentes as declarações 
de superexploração no trabalho, de preconceito racial e de violência, 
além de dificuldades na comunicação pela falta de domínio da língua 
portuguesa. A escola recebe um número significativo de alunos haitianos 
(em torno de 40) e procura realizar articulações no sentido de auxiliá-los 
nas inúmeras dificuldades encontradas por eles, extrapolando a dimensão 
de educação formal, visto que muitos deles declararam escolaridade 
superior à ofertada pela escola. A partir da interlocução da escola, ocorreu 
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a aproximação dos assistentes sociais do CRAS que disponibilizaram 
esclarecimentos e orientações de como acessar serviços públicos no 
Brasil. Sobre a chegada dos haitianos na escola, a supervisora do turno 
da noite informou que desde 2014 a gente começou a receber alunos 
haitianos no diurno, logo depois compareceram pais desses alunos, daí 
vieram 2, quando a gente viu na noite seguinte eram 6, na outra noite 
eram 20, pais, amigos, primos, parentes. Eles começaram a vir. Eles 
viram que era um espaço que podia acolher eles, que recebeu bem (diário 
de campo, 2017). A supervisora do turno da noite relatou os desafios 
do trabalho com os imigrantes: [...] começamos a trabalhar com eles e 
os desafios apareceram. Eles querem aprender a língua portuguesa, 
só que dentro da sala de aula tem alunos brasileiros com dificuldades 
no processo de alfabetização. Aí trabalhar com esses dois públicos 
foi difícil. Constatamos que era importante ter um professor de língua 
portuguesa para estrangeiros, o que conseguimos conquistar a partir da 
mobilização da escola. Dois alunos haitianos foram na tribuna na câmara 
de vereadores em nome da escola. Fomos no conselho municipal, na 
secretaria de educação. O conselho municipal veio aqui. As pessoas 
choraram porque a história de vida deles é incrível. (diário de campo, 
2017). Em razão de uma crescente demanda de haitianos por aulas de 
língua portuguesa, a escola, sensibilizada com a questão, elaborou e 
apresentou junto à Secretaria Municipal de Educação um projeto para 
disponibilizar aulas de português para estrangeiros. O projeto foi aprovado 
e uma docente do quadro de professores da escola passou a se dedicar 
à atividade 3 noites por semana de setembro a dezembro de 2017. O 
projeto de português para estrangeiros foi estruturado para atender às 
demandas dos alunos haitianos, sendo que a principal necessidade 
é o domínio da língua portuguesa para a busca de trabalho. Sobre a 
organização das aulas, a docente relatou que [...] a duração das aulas 
era o período normal de aula, das 19h até as 22h. A metodologia da aula 
era conversação. Conversávamos bastante, que é o que interessava mais 
para eles, a parte escrita também era explorada, mas sem privilegiar 
a parte gramatical como a gente trabalha com os alunos da manhã e 
tarde. Conversávamos bastante como foi o dia, o trabalho, palavras que 
eles ouviam as pessoas falar e não sabiam o significado, algumas gírias 
que usamos, etc., (diário de campo, 2017). A importância do domínio da 
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língua portuguesa era destacada pelos alunos, conforme a docente [...] 
muitos me falaram da necessidade de aprender português por conta do 
trabalho, porque eles sofrem muito no trabalho, eles são discriminados 
e explorados. Eles contaram muitas vezes dos patrões que humilhavam 
eles e exigiam que eles não descansassem nunca no trabalho, legítima 
escravidão mesmo. Muitos falaram professora eu preciso aprender 
português porque eu quero entender o que o patrão tem pra me falar pra 
eu exigir também do patrão, pode argumentar com ele (diário de campo, 
2017). O relato evidencia um silenciamento provocado, entre outras 
variáveis, pelo desconhecimento da língua portuguesa, o que ocasiona 
processos de exploração do trabalho desses imigrantes. Em todos os 
contatos com os haitianos, os mesmos se referem carinhosamente à 
escola, identificada como um espaço de acolhida e orientação para eles, 
destacando o quão respeitados são. As questões narradas demonstram 
um forte sentimento de pertença desses grupos tanto na comunidade 
quanto na escola, o que acaba por fortalecer reciprocamente todos os 
envolvidos. É evidente que as ações da EMEF Osório têm provocado 
transformações em todos os envolvidos, seja nos educandos haitianos 
e brasileiros, professores e equipe diretiva, havendo ainda em curso um 
processo de mobilização da comunidade escolar capaz de demandar do 
poder público respostas às necessidades específicas da escola nesse 
contexto de interculturalidade.
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RESUMO

A migração internacional é um fenômeno simultaneamente geopolítico 
e histórico, afetado por questões de ordem econômica, política, e, 
sobretudo, cultural. Nessa perspectiva, diz respeito a práticas que 
tematizam e instituem questões identitárias. À vista disso, o presente 
trabalho, revestido de caráter de denúncia, é uma reflexão, ainda que 
preliminar, acerca da problemática dos indocumentados na região de 
Guajará-Mirim, porção norte ocidental do estado de Rondônia, na fronteira 
com a Bolívia. O processo de formação territorial da região em tela é 
decorrente do projeto geopolítico expansionista lusitano, ao passo que 
seu povoamento guarda estreita relação com a exploração da castanha 
do brasil e da extração do látex, bem como com a construção da Estrada 
de Ferro Madeira-Mamoré. Esses eventos fizeram da região o destino 
de um sem-número de imigrantes provenientes da própria Amazônia, 
outros tantos do Nordeste, afora de outros países. Não podem ficar de 
fora os grupos indígenas que desde sempre habitaram estas terras. Ou 
seja, Guajará-Mirim é um encontro de culturas emblemático, confirmando 
que a mobilidade migratória é promotora de encontros entre culturas, 
tempos e discursos. Hibridismos culturais daí resultam, concebidos 
como forças criativas, portas para um novo mundo. Nesse contexto 
de interculturalidade, a fronteira não é fixa, uma vez que a cultura nas 
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suas mais variadas expressões se dá na sua relação com expressões 
situadas alhures. Não há relação de cultura com um território exclusivo. 
Se as fronteiras podem estar em qualquer parte, as culturas são de 
fronteira. Na perspectiva cultural, ao contrário da geopolítica, a fronteira 
não se situa na periferia; é ela detentora de centralidade. Contudo, a 
presença do Estado brasileiro na região é ostensiva. Manutenção e 
controle da fronteira, porém, são exercidos de forma bilateral. Se por um 
lado a perspectiva moderna de fronteira enquanto zona controlada pelo 
Estado, configura um elemento de separação; por outro, a perspectiva 
pós-moderna lhe confere permeabilidade. Tanto numa como noutra, a 
segregação e a porosidade coexistem e a esse paradoxo se associa 
a problemática dos indocumentados. Quem são esses sujeitos? Além 
de serem considerados “desacompanhados de documentos”, esses 
imigrantes são tomados, de forma pejorativa, por “ilegais”, “clandestinos”, 
“sem papéis”. Estar indocumentado não pode representar ser perigoso 
ou criminoso, tampouco significar a privação a uma série de direitos, bem 
como a subtração ao acesso de direitos que independem da situação 
documental do cidadão imigrante. Embora a Câmara dos Deputados 
tenha aprovado recentemente uma lei de migração e revogado o Estatuto 
do Estrangeiro, fruto do regime militar, uma legislação cerceadora de 
direitos do imigrante ainda habita o imaginário social, moldando visões 
de mundo que repercutem na conduta e no estilo de vida de moradores 
de Guajará-Mirim. Uma abordagem geográfica emocional específica 
está sendo utilizada por proporcionar o empoderamento dos sujeitos da 
pesquisa. Além disso, permite fazer referência à experiência emocional 
e à leitura sensível dos lugares, às sensações e aos sentimentos que 
integram paisagens e territórios. Nessa investigação, fazemos uso de 
metodologias de pesquisa que dão voz aos sujeitos, situando-os como 
protagonistas, revelando como dão sentido aos saberes com os quais 
lidam na sua relação com o território, com a vida. Optamos, assim, pela 
observação etnográfica, pesquisa documental e entrevista reflexiva.
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RESUMO

O trabalho tem como objetivo geral analisar as coberturas jornalísticas dos 
portais G1 e BBC Brasil acerca dos refugiados sírios, esmiuçando aspectos 
latentes em ambas e estabelecendo relações entre essas coberturas. 
Como objetivos específicos, propomos a análise dessas relações de 
sentido encontradas nas coberturas sobre o tema em questão e o teste 
da ferramenta metodológica da análise de enquadramento jornalístico 
para construção dessa análise. Nesse estudo nos deparamos com a 
complexidade de relatar o aspecto humanitário de uma guerra, o que 
será discutido sob o ponto de vista da abordagem jornalística da questão 
dos refugiados sírios, mas também se impõe a questão epistemológica 
do Jornalismo, nas discussões sobre a análise de enquadramento. 
Uma vez que o jornalista tem a possibilidade de oferecer pontos de 
vista sobre um assunto e suscitar debates sociais, deve-se discutir o 
grau de contribuição dos profissionais de mídia acerca de um tema tão 
urgente, que é a migração de pessoas vindas da Guerra Síria. Partindo 
da definição de news framing proposta por Robert Entman, que entende 
o termo como a atividade de “selecionar e destacar algumas facetas de 
um evento ou problema, fazendo conexões entre elas a fim de promover 
avaliação, interpretação particular e/ou solução para os mesmos” (Entman, 
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2004, tradução nossa, p. 5), observamos 26 matérias ao todo, sendo 16 
matérias do portal G1 e 10 matérias da BBC Brasil, contidas entre 2012 e 
2017 e coletadas a partir de amostragem proporcional de um total de 104 
publicações (71 do G1 e 33 da BBC Brasil) no período considerado. A fim 
de viabilizar o estudo desse material em dois anos, sorteamos 25% das 
matérias de cada ano por meio de cálculos numéricos de porcentagem. 
Após a leitura do material como um todo, as questões-chave encontradas 
foram transformadas em variáveis, códigos que estruturassem a leitura 
de cada reportagem. Foram elaboradas 12 perguntas a partir do primeiro 
contato com o corpus, que funcionaram como tópicos respondidos para 
cada uma das matérias analisadas, aproveitando como base o livro de 
códigos elaborado por pesquisadoras da universidade de Ku Leaven, 
na Bélgica (D’haenens; Berbers; Ribbens, 2014). As respostas foram 
dispostas em planilhas, para melhor visualização e organização desse 
mapeamento de enquadramentos. Cada item do codebook elaborado 
por D’Haenens, Berbers e Ribbens (2014) foi revisto de acordo com 
a leitura das matérias e foram mantidas – e adaptadas – 12 das 36 
variáveis do livro de códigos que se encaixavam com este trabalho, as 
quais indicam frames a serem considerados, ou buscados, nas notícias. 
Ao agrupar as respostas encontradas em cada uma das reportagens 
do corpus, os chamados clusters oferecem números e índices sobre 
material, o que se mostrou adequado para analisar textos sobre um 
assunto tão complexo, que gera tantas perguntas, e identificar nele 
enquadramentos frequentes. Como apontamentos iniciais do trabalho, 
destacamos que nos ângulos contidos na abordagem do tema refugiados 
na cobertura dos portais G1 e BBC Brasil, chamam atenção os pontos 
faltantes nas notícias, mais do que os pontos contemplados nas matérias 
jornalísticas analisadas. Embora ambos os veículos sugiram formas 
de ajudar os sírios que fogem do conflito (anexando às matérias links 
para sites de doação e voluntariado) e incluam na maioria dos textos 
depoimentos dos refugiados, incluindo a voz dessas pessoas, os dois 
focam na contextualização do problema de migração no mundo em vez 
de priorizar as implicações da chegada de sírios no Brasil – que é o ponto 
da Guerra que nos toca diretamente. Há que se ressaltar que apesar da 
necessidade de aprofundamento e contextualização dos temas tratados 
pelo Jornalismo, dando a ideia do todo sobre um assunto, essa prática 
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também deve levar em consideração a realidade do leitor, ligando a pauta 
aos seus impactos na vida dos leitores, ou da audiência. Isso porque, 
quando se trata de fronteiras entre continentes diferentes, como essas 
envolvidas na abordagem de um conflito tão distante geograficamente 
e culturalmente, surge o limite simbólico e cultural tanto para a mídia 
nacional, que produz pautas sobre o tema, quanto para os refugiados que 
chegaram ao Brasil, o que deveria provocar entendimentos mútuos sobre 
os povos que interagem no novo contexto. Considerando o que foi visto 
até aqui, a pesquisa contém limitações, tanto pelo recorte do corpus, que 
é uma necessidade empírica, quanto pela escolha de apenas dois portais 
de notícias, adequada para o tempo de realização do estudo, e carece de 
continuidade e ampliação da discussão aqui iniciada. Entretanto, vemos 
um ponto de partida para levar a discussão adiante e compreender os 
retratos midiáticos conferidos às pessoas que reinventam suas vidas 
após fugirem de um país em guerra. 
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RESUMO

A temática deste estudo circunda as tensões entre o direito internacional, 
a biopolítica e os direitos humanos no campo das migrações, sobretudo, 
em relação ao fenômeno do refúgio. A partir dos atuais conflitos na 
fronteira de Pacaraima/Roraima (BR) foi realizada uma análise dos 
embates teóricos e sociais do revolvimento do direito internacional na 
América Latina, bem como das questões prático-filosóficas que envolvem 
a biopolítica in casu.
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PROBLEMA DE PESQUISA

Como os direitos humanos contribuem para a desmistificação da 
constituição do estigma de “sujeitos de risco” que é atribuído aos 
refugiados nos atuais conflitos latino-americanos? 

HIPÓTESE

Em razão da globalização, as migrações em massa têm repercutido cada 
vez mais em âmbito mundial. Apesar de não se tratar de um assunto inédito 
e diante das novas realidades sociopolíticas enfrentadas por diversos 
países, evidencia-se a importância da transnormatividade dos direitos 
humanos para a desconstrução da imagem detida pelos refugiados como 
“sujeitos de risco” pela automática associação desses ao terrorismo e 
ao narcotráfico. 

METODOLOGIA

A pesquisa utiliza-se do método fenomenológico, compreendido como 
interpretação ou hermenêutica universal, bem como do recurso hipotético-
dedutivo e da técnica de pesquisa bibliográfica. 

JUSTIFICATIVA

As tensões internas, principalmente nos países em desenvolvimento, 
têm aumentando o número de expulsões daqueles que, até então, 
eram cidadãos. Tais conflitos constituem estados excepcionados, em 
que há uma indistinção entre violência e política. Os nacionais, diante 
de um “pânico moral” acentuado pelo “medo do estranho” (Bauman, 
2017), incorrem em atitudes mixofóbicas – ou xenofóbicas – e buscam 
por uma segurança estatal. Nesse cenário, os Estados-nação têm 
erigido mais barreiras, físicas e simbólicas, as quais rompem com a 
lógica da relativização das fronteiras territoriais que, por um lado, são 
significativamente transponíveis quando analisadas sob a perspectiva 
da globalização econômica e, por outro, evidenciam-se engessadas do 
ponto de vista humanitário para a recepção dos solicitantes de refúgio. 
É nesse viés que se insere a relevância das normas internacionais como 
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instrumentos mediadores, capazes de atender às demandas migratórias 
e de promover “a paz pelo direito” (Kelsen, 2011). 

OBJETIVO

Este estudo objetiva refletir acerca das dimensões biopolíticas inseridas 
no contexto latino-americano frente às solicitações de refúgio emergidas 
das conflitualidades atuais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados 
(ACNUR, 1951), o refugiado é – diferentemente do imigrante – aquele 
que por questões de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões 
políticas, teme ser perseguido em seu país de origem e, por essa razão, 
não pode ou não quer a proteção desse Estado-nação. De fato, as 
migrações forçadas chegaram ao seu ápice, pois, consoante às estatísticas 
do ACNUR, impactam uma em cada 113 pessoas no mundo. Em 2017, 
16,2 milhões de pessoas solicitaram refúgio, ou seja, diariamente, há 
uma média de 44.440 pessoas que estão sendo forçadas a deixarem 
seus lares, conforme dados do relatório “Tendências Globais” (UNHCR, 
2018). A partir dessa fonte, nota-se que na América Latina, diversos países 
organizaram autorizações temporárias de residência, vistos de migração 
de trabalho humanitários e regionais para venezuelanos residirem em seus 
territórios por um período de um a dois anos, ante a atual crise política, 
econômica, securitária e de abastecimento da República Bolivariana 
da Venezuela. Ainda, segundo dados contidos no relatório “Refúgio em 
Números” do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE, 2018), no 
Brasil, de um total de 33.866 solicitações de refúgio, 17.865 requerimentos 
são de venezuelanos. Em seguida estão os cubanos com 2.373 pedidos 
de refúgio, os haitianos e os angolanos, com 2.362 e 2.036 solicitações 
respectivamente. No cenário brasileiro, é necessário que o solicitante 
de refúgio se enquadre na descrição de “refugiado” contida na Lei nº. 
9.474/97. Por conseguinte, diversos vistos foram negados e o Conselho 
Nacional de Imigração (CNIg) precisou buscar alternativas para solucionar 
dois casos: o dos haitianos, que em decorrência de desastres naturais 
no Haiti se viram obrigados a buscar refúgio, e o caso dos venezuelanos, 



Anuário Unbral das Fronteiras Brasileiras 2018

334

pelos motivos já expostos. Essa iniciativa de caráter excepcional de vistos 
permanentes em virtude de razões humanitárias aos nacionais do Haiti 
e da Venezuela denota grande avanço, mas, ainda insuficiente ante o 
grande número de pessoas em situação de irregularidade nos Estados, 
que sem o status legal de refugiado são mais vulneráveis aos atos de 
violência e discriminação. Essa conjuntura evidencia como a figura 
dos refugiados põe em crise a soberania estatal (AGAMBEN, 2010) e 
reflete a necessidade do resgate dos ideais kantianos de hospitalidade, 
voltados para a relativização das fronteiras biopolíticas em prol dos 
direitos humanos.

REFERÊNCIAS

ACNUR – ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS 
REFUGIADOS. Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). Genebra: 
ACNUR, 1951. Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/
portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf>. Acesso 
em: 09 Set. 2018.

ACNUR. Convenção de 1951. Genebra: Fundación Galileo – ACNUR, 2018. 
Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/convencao-de-1951/>. Acesso 
em 09 Set. 2018.

AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2010.

BAUMAN, Zygmunt. Estranhos à nossa porta. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2017.

CONARE – COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS. Refúgio em Números. 
Brasília: SNJ – Secretaria Nacional da Justiça, 2018. 3ª Edição. Disponível 
em: <http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/04/refugio-em-
numeros_1104.pdf>. Acesso em: 10 Set. 2018

KELSEN, Hans. A paz pelo direito. Tradução de Lenita Ananias do Nascimento. 
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.

UNHCR – UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. 
Global Trends: forced displacement in 2017. Geneva: UNHCR – The UN 
Refugee Agency, 19 jun. 2018. Disponível em: <http://www.unhcr.org/statistics/
unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html>. Acesso em: 16 Jul. 2018.



VII Seminário Internacional América Platina – VII SIAP
III Colóquio Unbral de Estudos Fronteiriços – III CUEF

335

PÔSTERES – MIGRAÇÕES E MEDIAÇÕES

MIGRAÇÃO NOS ESTUDOS BRASILEIROS 
DE FRONTEIRAS SOB A PERSPECTIVA 
COMUNICACIONAL

Karla Maria MÜLLER
Doutora, Universidade Federal do Rio Grandes do Sul (UFRGS)
kmmuller@ufrgs.br 
Dulce MAZER
Doutora, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
mazerdulce@yahoo.com.br   
Thais LEOBETH
Doutoranda, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
thaisleobeth@gmail.com 
Melissa Neves GOMES
Mestranda, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
melissa.gomes.jorn@gmail.com 
Julia Petracco HERZOG
Graduanda, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
juliapherzog@gmail.com 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação. Mídia e Fronteiras. Migrações. 
Cartografia da Pesquisa. Epistemologia. 

RESUMO

Embora haja avanços importantes nos estudos de fronteiras no campo da 
Comunicação quanto a questões relacionadas à mobilidade de pessoas, 
observa-se que a temática de migrações e deslocamento de refugiados 
(diásporas) não detém centralidade nos estudos analisados. O resultado 
é descrito com base na investigação “Mídia e Fronteiras – Cartografia 
dos Estudos no Brasil”, cujo corpus compreende 25 teses e dissertações 
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concluídas entre 2000 e 2015. A análise resulta do método cartográfico, 
processo reflexivo na construção de um panorama epistemológico, cuja 
abordagem é qualitativa e se desenvolve a partir da composição de mapas 
de conhecimento, colaborando para um panorama da Comunicação, 
fortalecendo-a como disciplina e campo de pesquisa (Müller, Leobeth e 
Mazer, 2018). Tendo as fronteiras internacionais como objeto de estudos no 
campo da Comunicação, especialmente a partir dos anos 2000 (Leobeth, 
2018; Müller et al, 2017), observa-se que os fenômenos migratórios 
detêm relevância pela intrínseca relação com enfoques como a política 
migratória, a cobertura midiática dos fenômenos, as trocas culturais por 
eles provocadas, bem como a dimensão territorial e zona fronteiriça 
brasileiras. Apesar disso, os estudos não se aprofundam na questão 
da migração. Os resultados apontam que os fenômenos migratórios 
aparecem na estrutura dos estudos fronteiriços no campo da Comunicação 
sobretudo: a) como apoio na construção dos objetos científicos e empíricos 
investigados; b) para a contextualização dos fenômenos midiáticos 
fronteiriços e; c) como aporte teórico complementar. De modo geral, 
os autores não se dedicaram empiricamente ao estudo de migrações 
ou fluxos migratórios, sobretudo como tema ou problema de pesquisa. 
Apesar disso, a maioria dos autores empreendeu revisões teóricas ou 
contextuais para apresentar fenômenos de mobilidade relacionados às 
fronteiras estudadas, recorrendo à temática mais como circunstância, 
do que como resultados de pesquisas. A falta de aplicação e ampliação 
conceitual (teorias, termos tensionados ou palavras-chave) alerta para 
a naturalização do fenômeno das migrações assumido como parte das 
realidades de fronteira. Em certos casos, a migração surge apenas como 
assunto de notícias e reportagens. Em conjunto, os autores consideram a 
migração como um fenômeno característico das fronteiras e, por isso, seu 
estudo é justificado em determinadas conjunturas midiáticas. Entretanto, 
como é próprio dos estudos midiáticos, justifica-se como fundamental 
entender o contexto no qual a mídia está inserida, qual realidade ela 
aborda e a repercussão dos acontecimentos, além de reflexões sobre os 
meios e os sujeitos envolvidos no processo comunicacional. Outrossim, 
tais questões mereceriam um olhar mais crítico, pois alguns autores 
compreendem a migração como consequência de fenômenos políticos, 
sendo que alguns sequer questionam o papel da mídia, especialmente a 
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de fronteira, nos processos migratórios e na opinião pública. Em alguns 
casos, a migração figura como assunto agendado pela mídia, parte de 
um processo comunicacional que representa ou coloca em discussão 
a migração, ao passo que também ressalta aspectos negativos das 
regiões de fronteira, como: a imigração ilegal; o tráfico de drogas; a falta 
de segurança pública; entre outros. Carecem ainda de uma construção 
mais efetiva que discuta a abordagem trazida pelas mídias de fronteira 
em reflexão à prática jornalística nas escalas local, regional e nacional. 
Enfocam sobretudo: as mídias tradicionais, as corporações e veículos 
como jornais, telejornais e programas de rádio. Observou-se a ausência 
de estudos que tenham como objeto as mídias e redes sociais. Quanto 
às possibilidades geográficas investigativas, os estudos apontam a 
presença de árabes nas cidades de fronteira, enfatizada pelo intenso 
processo migratório ocorrido para o Brasil, especialmente durante do 
século XXI. A relação de Brasil e Paraguai também se destaca, tanto pelos 
desdobramentos da Guerra do Paraguai, quanto pelo fluxo migratório 
intenso de brasileiros para aquele país mais intensamente desde a década 
de 1970. Embora os trabalhos existentes sejam pertinentes e se dediquem 
aos principais processos em curso, há que se multiplicar pesquisas e 
enfoques em migrações, ampliando na produção acadêmica do campo 
da Comunicação a discussão acerca de fenômenos mais recentes, bem 
como de refugiados, incluindo os povos sírios, haitianos, senegaleses, 
congoleses, venezuelanos, entre outros. Quanto a questões espaciais, 
percebe-se a necessidade de ampliação dos estudos nas fronteiras do 
norte do Brasil, visto que muitos dos fluxos relacionados a esses povos 
estão se dando principalmente na referida região.
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RESUMO

Nesse texto apresentamos uma experiência diferenciada de atendimento 
de serviço social aos migrantes haitianos do município de Chapecó em 
Santa Catarina. A região oeste de Santa Catarina, que tem no município 
de Chapecó a sua cidade polo, notabiliza-se por uma economia com 
bastante postos de trabalho nas atividades de agroindústrias de avicultura 
e suinocultura, na constituição dos denominados CAI’s. Tal atividade 
requer um volume significativo de mão de obra, fazendo da região um 
polo de atração de imigrantes haitianos, a partir de 2010. Estima-se que 
quase dois mil deles trabalhem nos frigoríficos da região. Inobstante a 
isso o afluxo desses imigrantes tem sido maior do que a capacidade de 
absorção dessa mão de obra, sendo expressivo o número de haitianos em 
situação de vulnerabilidade social, econômica, desemprego, atendimento 
à saúde, educação e assistência social. A necessidade do enfrentamento 
dessa situação, com a inclusão dessas populações em redes de proteção 
pública, dá visibilidade às atividades dos assistentes sociais, que são os/
as profissionais formados em Serviço Social com inscrição no Conselho 
Regional de Serviço Social – CRESS. Dentre as atribuições desse 
profissional ganham destaque a promoção e mediação do acesso a 
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direitos básicos, concebidos como imperativos de justiça e equidade, 
de sorte que os direitos humanos são tratados como um dos princípios 
organizativos da sua prática profissional. Esses profissionais lidam, 
diariamente, com violações diretas ou indiretas dos direitos dos usuários, 
de sorte a interferirem nas relações sociais cotidianas dos sujeitos, na 
defesa incondicional dos direitos. A Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS) e a Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Assistência Social (NOB/SUAS) definem os serviços e programas em 
níveis de proteção: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. 
A partir disso foram criados o CRAS e o CREAS que são as principais 
unidades da Política de Assistência Social (PNAS). A Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais estabelece que o CRAS, equipamento da 
Proteção Social Básica, visa a prevenção da ocorrência de situações de 
vulnerabilidade social e risco nos territórios, já o CREAS, equipamento 
da Proteção Social Especial de Média Complexidade, visa o trabalho 
social com as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e 
social por violação de direitos. A temática do atendimento de migrantes 
e refugiados ganha tamanha complexidade nos dias de hoje que a 
Federação Internacional de Assistentes Sociais (IFSW) demanda os 
profissionais e as entidades que representam essa categoria a buscar 
estratégias de incorporação dessa temática nos códigos de ética da 
profissão. A partir desse contexto e em razão da mobilização de alguns 
haitianos que apresentam suas demandas no Centro de Referência 
em Direitos Humanos e Igualdade Racial Marcelino Chiarello (CRDH) 
da Universidade Federal da Fronteira Sul, bem como na Câmara de 
Vereadores do município, foi constituído um grupo de trabalho para tratar 
da situação dos haitianos, sob a responsabilidade da SEASC – Secretaria 
de Assistência Social de Chapecó. Um elemento importante sobre essa 
população diz respeito à ausência de uma cultura de demandar do poder 
público serviços de proteção social básicos diferentemente da população 
local, naquilo que denominamos de Procura espontânea. Nesse contexto, 
e sabedores dessa especificidade, a SEASC propõe a contratação de um 
haitiano para auxiliar o CRAS e CREAS do município, em uma proposta 
de potencializar a busca ativa que consiste em uma estratégia para o 
conhecimento das condições de vida das famílias no território, bem como 
para localizá-las e contatá-las, seja através de visitas domiciliares ou de 
entrevistas marcadas no CRAS. Esta modalidade de acesso ao CRAS 
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proporciona o atendimento a famílias que muitas vezes, por apresentarem 
alta vulnerabilidade, não acessam o serviço espontaneamente. No ano de 
2017 ocorreu a contratação de Nahum St Julian, acadêmico do curso de 
letras da UFFS, que pelo domínio da língua portuguesa e por sua inserção 
no grupo de haitianos, potencializa as atividades da SEASC no efetivo 
atendimento aos imigrantes haitianos. Esse profissional realiza ainda a 
tradução do material impresso para o francês e o créole, língua falada 
pela totalidade dos haitianos. Os dados sistematizados até o momento 
identificam a importância dessa contratação como uma estratégia que 
visa dar atendimento integral aos haitianos em situação de vulnerabilidade 
no território de atuação dos CRAS e CREAS, de sorte a viabilizar o 
atendimento das necessidades básicas desses usuários, na maior parte 
das vezes excluídos das redes públicas de atendimento assistencial, que 
contam com o auxílio de redes confessionais, com especial destaque 
à pastoral do migrante da Igreja Católica, ou por redes particulares 
decorrentes de vínculos de parentesco e amizade.
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RESUMO

Este trabalho faz parte de uma pesquisa intitulada “Análises dos principais 
documentos institucionais da Educação Básica brasileira e boliviana 
referente à Educação Física Escolar”, investigação que possui como 
principal característica a análise documental. Ressaltamos que essa 
investigação está vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC), desenvolvido pela Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul (UFMS), no Campus do Pantanal (CPAN), na qual 
encontrando-se em fase de análise e comparação dos dados coletados 
até o momento. Sua proposta está centrada nas distintas situações 
educacionais, entre elas as socioculturais, que ocorrem na região de 
fronteira entre as cidades de Corumbá (Brasil) no Mato Grosso do Sul e 
Puerto Quijarro-Puerto Suarez, na província de Germán Busch (Bolívia). 
Essa opção se justifica por ser uma região fronteiriça marcada pelo 
fenômeno da pendularidade entre discentes que buscam a formação 
educacional nestas duas diferentes nações. Essa situação ocorre 
quando as escolas recebem e matriculam alunos da região que vivem 
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diariamente num país e estudam em outro, num movimento simbólico 
de pêndulo, sobretudo ao residir num lado da fronteira e estudar em 
outro semanalmente. Vale destacar que o fenômeno ocorre tanto nas 
escolas bolivianas como nas brasileiras – esta última em grau bem 
elevado. Assim, o trabalho tem como objetivo seguir os seguintes passos: 
busca, identificação, análise e comparação dos principais documentos 
oficiais que normatizam a disciplina de Educação Física no Brasil e na 
Bolívia. Acredita-se que a pesquisa poderá contribuir para aumentar 
possibilidades e/ou propostas curriculares interculturais em regiões de 
fronteira com contato internacional, particularmente para proporcionar 
práticas pedagógicas de integração. Espera-se que os resultados possam 
ajudar com que as escolas fronteiriças possam compreender melhor 
essas diferentes nuances da fronteira com integração internacional, 
sobretudo para se prepararem no acolhimento e quanto à valorização 
da diversidade cultural desses alunos que vem da Bolívia em busca 
de outras possibilidades educacionais no Brasil. Enquanto análise 
documental estabeleceu-se um corte temporal para cada país no trabalho, 
tais como: a) no Brasil a partir da implantação de suas principais leis no 
campo da educação, considerando a promulgação da Lei de Diretrizes 
e Bases (LDB) em 1996; b) na Bolívia o ano de 2010 ao considerar a 
promulgação da Ley de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” N° 
070. Inicialmente, foram encontrados em torno de sessenta documentos 
ao todo. Dentre eles, foram selecionados para análise nove documentos 
brasileiros e cinco bolivianos, ambos extraídos em fontes de domínio 
público disponibilizados nos sites do Ministério da Educação (MEC) do 
Brasil e do Ministério de Educación da Bolívia (MINEDU). Até o momento 
já foram analisados do projeto os principais documentos vinculados aos 
órgãos institucionais de educação de cada país vinculados à área de 
Educação Física, juntamente com uma síntese descritiva e comparativa 
da estrutura educacional básica de ambos os países. Ressalta-se que 
desta comparação surgiram já alguns questionamentos em relação à 
organização estrutural e documental dos países, o que demonstra a 
necessidade de maior aprofundamento e compreensão dos documentos 
envolvidos nas análises e, paralelamente, o fenômeno da pendularidade 
educacional descrito anteriormente. Finalmente, considera-se que é de 
suma importância estudar melhor a interação e/ou a integração nesses 
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espaços “marginais” e “porosos” vinculados às fronteiras brasileiras, 
principalmente considerando as escolas fronteiriças com seus fluxos 
socioculturais devido à pendularidade educacional. Sugere-se, assim, a 
produção de mais estudos sobre essa temática que auxiliem no processo 
de integração internacional, sobretudo ao levar em consideração os 
desafios e as potencialidades de intercâmbios interculturais que a área 
de Educação Física pode proporcionar nessas localidades devido a sua 
especificidade.
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo pensar a vinculação entre a migração 
e a expressão questão social. Questão social é uma categoria que se 
define a partir do modo de produção capitalista, que se expressa pela 
contradição fundamental – capital versos trabalho. Assim podemos 
pensar a migração como um fenômeno que está relacionado a questões 
econômicas, sociais, políticas e culturais. As migrações não são 
fenômenos novos na história da humanidade e estão submetidas às 
grandes transformações dos processos globais. Constituíram-se em 
determinantes estruturais de grandes acontecimentos na história da 
humanidade, como a escravidão, o colonialismo, a industrialização, a 
formação do mercado de trabalho para o capitalismo e a formação dos 
Estados nacionais. As transformações que atingem as migrações não 
foram ou não são somente políticas, mas, também, sociais e econômicas. 
Pensar a imigração é pensar o modo de produção capitalista e seus 
processos de exclusão no acesso e garantia de direitos da população 
em situação migratória (Baraldi, 2014). Para Vendramini (2018), a atual 
conjuntura de redução do trabalho e consequentemente desemprego, bem 
como a crescente consolidação do trabalho informal, flexível e precário, 
tem estimulado ainda mais a mobilidade dos trabalhadores, exigindo 
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destes cada vez mais flexibilidade e adaptabilidade. Neste sentido, tanto 
em âmbito nacional, quanto internacional, as migrações forçadas são uma 
das expressões agudizadas da questão social e a estas estão vinculadas 
outras expressões, manifestas nas diversas formas de desproteção social, 
de violência generalizada e violação massiva dos direitos humanos. A 
migração também se vincula à tendência estrutural à precarização do 
trabalho, pois constitui uma nova morfologia do mesmo, evidenciando a 
tendência a nível global. A condição de migrante submete o trabalhador a 
salários inferiores, tarefas perigosas e insalubres, jornadas de trabalho com 
horários mais desconfortáveis, e uma vida marcada por discriminações. 
Logo, o migrante procura reproduzir-se enquanto força de trabalho, mas 
de forma ainda mais precária, envolto a inseguranças e vulnerabilidades 
(Antunes, 2013). Todas essas particularidades condicionam o trabalho 
migrante e a migração laboral à questão social (Tavares, 2014). Esta, 
compreendida enquanto fruto da relação de acumulação privada de capital, 
por meio da exploração do trabalhador, que produz uma nítida diferença 
entre os donos dos meios de produção e os donos apenas da sua força 
de trabalho (Montaño, 2012). A migração forçada, a pobreza absoluta 
ou relativa, a expropriação, a expulsão de sua terra, o não acesso aos 
direitos humanos fundamentais são algumas das formas de exclusão 
mais generalizadas e vivenciadas pela população imigrante. Além disto, 
o estímulo à migração tem se destacado enquanto possibilidade de 
atender os interesses do capital, tanto barateando os salários e criando 
o exército reserva de trabalhadores, quanto incentivando discórdias e 
fragmentação da classe trabalhadora. Na contemporaneidade, o que 
tem se destacado nas discussões sobre migração é a intensidade e a 
complexidade dos fluxos migratórios, que sem dúvida trazem em seu 
bojo interrogações sobre suas causas e as consequências sociais, além 
disso, as guerras, as catástrofes, o terrorismo, que influenciam esse 
movimento migratório das pessoas, a procura de trabalho, moradia, paz 
e segurança (D’oco; Dias, 2016).
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RESUMO

Este trabalho é resultado parcial de uma pesquisa em andamento 
(dissertação), vinculada ao Mestrado em Estudos Fronteiriços (MEF) da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) – Câmpus Pantanal 
(CPAN). O referido estudo discute a temática da Educação intercultural 
em uma escola de Corumbá/MS (Brasil) do ensino médio, localizada 
numa região fronteiriça Brasil-Bolívia. A proposta é discutir a inserção de 
um modelo pedagógico, oriundo de Pernambuco (Escola da Escolha), 
desenvolvido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (MS) para as 
escolas de tempo integral. Assim, o trabalho tem como objetivo analisar a 
contribuição desse modelo desenvolvido em Pernambuco e praticado nas 
escolas de ensino médio de MS, sobretudo considerando a realidade de 
Corumbá com seus diferentes fluxos socioculturais fronteiriços. Registra-se 
que o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul adotou como política 
pública a proposta criada pelo Governo Federal, através do Ministério da 
Educação (MEC), descrita pela Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e 
atualmente formalizada pela Lei nº 13.415, de 16/02/2017, que instituiu 
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a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em 
Tempo Integral (BRASIL, 2018). Portanto, as escolas em tempo integral 
em MS já se encontram em funcionamento desde em 2017. Na ocasião 
foram implementadas em 12 unidades escolares, sendo oito escolas 
em Campo Grande (capital) e quatro outras funcionando nas cidades 
do interior, sendo uma em cada município, a saber: Dourados, Naviraí, 
Maracajú e Corumbá. O Governo do Estado de MS, ao adotar esse 
modelo de êxito de Pernambuco, deu um novo nome para o programa 
no Estado, denominando-o Escola da Autoria (SED nº 4973 de 29 de 
Dezembro de 2016, criado a partir da Portaria do MEC nº 1145 de 10 
de Outubro de 2016). Assim sendo, em MS, como em Pernambuco, 
essa nova proposta de educação para o ensino médio prevê inovar as 
metodologias de ensino, cujo objetivo busca capacitar o aluno a atuar 
de maneira autônoma, solidária e competente sobre os contextos e 
desafios, limites e possibilidades para o século 21. Para isso, a matriz 
curricular das escolas contempla a Base Curricular Nacional Comum 
com as disciplinas já oferecidas regularmente e uma Parte Diversificada, 
que incluirá outras disciplinas, como: Estudo Orientado, Projeto de Vida, 
Pós- Médio, Disciplinas Eletivas, Práticas Experimentais e Ambientes de 
Aprendizagem, entre outras práticas. Em Corumbá, a escola beneficiada 
com esta política foi a Escola Estadual Júlia Gonçalves Passarinho (JGP) 
e desde então retirou as atribuições do ensino fundamental e o 3º turno 
(noturno) para oferecer apenas o ensino médio diurno integral. A escola 
da Autoria JGP possui uma clientela bastante diversificada de alunos 
segundo alguns dados gerais, oriundos de uma pesquisa realizada 
em 2018 sobre o perfil dos discentes matriculados no primeiro ano de 
ensino médio. Descobriu-se, por exemplo, através de um questionário 
semiestruturado, a existência de alunos de origem boliviana, isto é, 
alunos brasileiros, filhos de pais bolivianos, que residem nas cidades 
de Puerto Quijarro, mas estudam na escola investigada, conhecido 
como fenômeno pendular. Ressalta-se que as fronteiras com contato 
internacional incorporam diferentes formas culturais, provocando um 
hibridismo cultural e representam um contexto próprio, como é o caso 
da região em estudo (COSTA, 2012). Acredita-se que a pesquisa será 
de grande importância para a educação, principalmente no que concerne 
em práticas pedagógicas que contemplem a realidade local e suas 
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diversidades culturais, especialmente advindas das inúmeras trocas que 
se estabelecem nessa fronteira Brasil-Bolívia. Espera-se que os resultados 
ajudem na compreensão das diferentes realidades territoriais, sobretudo 
na valorização de uma educação que, ao ser considerada inovadora, 
possa também ser inclusiva e acolhedora das heterogeneidades culturais 
vivenciadas pelos fronteiriços da região. 
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RESUMO

Quase sempre distantes dos centros de poder dos países, as comunidades 
fronteiriças precisam propor e implementar iniciativas conjuntas para 
atender às demandas e resolver problemas sociais que não podem 
esperar pela ação dos governos centrais. Essas ações de cooperação 
descentralizada entre atores político-institucionais locais no plano 
subnacional (Prieto, 2004) ora resultam em processos de integração, 
ora evoluem para o conflito e, não raramente, proporcionam as duas 
situações simultaneamente. A mídia local e a atividade jornalística, em 
particular, exercem um importante papel nesse contexto, oferecendo o 
suporte no qual os atores fronteiriços discutem temas de interesse comum, 
possibilitando trocas sociais essenciais para a vida nas fronteiras (Soares, 
2011). Nesse ambiente, a mídia “participa ativamente dos acontecimentos, 
relatando os fatos, selecionando os atores que irão conduzir as cenas, 
definindo quais as práticas socioculturais que serão abordadas como 
notícia” (Müller et al., 2010, p. 122). Mas de fato a imprensa fronteiriça 
aborda com profundidade e criticismo essa dinâmica de interações 
e ambiguidades? No intuito de responder a esta e outras questões 
relacionadas, desenvolvemos um projeto de pesquisa para identificar e 
mensurar o espaço editorial dedicado pela imprensa fronteiriça on-line 
aos assuntos político-institucionais que envolvem a fronteira e abordam 
ou mostram potencial para a cooperação ou o conflito.
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RESULTADOS

Com o suporte do método Análise de Conteúdo (Bardin, 2011), analisamos 
quatro sites de notícias, sendo dois da fronteira do Brasil com o Paraguai 
(Ponta Porã Informa, de Ponta Porã-BR, e Amambay 570, de Pedro 
Juan Caballero-PY) e dois da fronteira do Brasil com a Bolívia (Diário 
Corumbaense, de Corumbá-BR, e El Deber, estabelecido em Santa Cruz 
de la Sierra-BO, com correspondentes em Puerto Quijarro e Puerto Suárez-
BO). Ao longo de quatro meses, monitoramos cerca 19,5 mil matérias 
jornalísticas e selecionamos 77 textos para análise, entre reportagens, 
notícias, notas e entrevistas. Apenas 0,39% do total monitorado atenderam 
aos critérios da pesquisa por abordar questões político-institucionais 
da fronteira e com potencial para promover a cooperação ou o conflito 
entre as comunidades, o que representou um texto a cada 254 matérias, 
em média. Dos 77 textos, 64 (83,1%) foram notícias ou notas e apenas 
14 deles (18,1%) trouxeram fontes dos dois lados das fronteiras. Além 
disso, 49 matérias (63%) foram de autoria própria dos veículos, sendo o 
restante resultante de reprodução de outros veículos ou de assessorias 
de imprensa, e somente 37,6% das matérias foram desdobradas em 
novos textos.

CONCLUSÕES

Embora seja notável um intenso fluxo de informações de interesse local 
na imprensa fronteiriça on-line, os resultados mostraram que a atenção 
editorial dedicada pelos veículos investigados às questões político-
institucionais da fronteira é reduzida, superficial, esporádica e incompleta. 
Num cenário em que menos de meio por cento da produção dos quatro 
veículos analisados tratou de tais temas, a vida fronteiriça se perde na 
instantaneidade da cobertura jornalística factual, que pouco contribui 
para a integração das comunidades das fronteiras. A imprensa fronteiriça 
on-line perde assim a oportunidade de se posicionar como um importante 
mediador do debate público sobre as questões das fronteiras, como é 
sua vocação histórica. Ainda assim, é válido reconhecer a relevância do 
trabalho dos jornalistas de fronteira na prestação de serviços e na difusão 
de informações de interesse específico, numa perspectiva utilitarista (Melo; 
Assis, 2016). Nessa tarefa, superam a precariedade das condições de 
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trabalho e recorrem ao improviso para construir um recorte plausível do 
cotidiano fronteiriço, cobrindo um grande número de acontecimentos em 
detrimento da profundidade dos temas. 
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Este trabalho versa sobre a concepção de felicidade na pós-modernidade. 
A partir da análise bibliográfica, tensiona o papel midiático na construção 
desse conceito e propõe que, ao gerar produtos amplamente difundidos, 
a mídia aciona sentidos que ratificam idealizações, angústias e propõem o 
consumismo extremo: de manufaturas, de sensações e de entretenimento.
A Modernidade assistiu à emergência da comunicação massiva, que 
ofereceu múltiplos estímulos, capazes de percorrer amplas distâncias, 
integrou sociedades e produziu referências, antes exclusivamente locais. 
Diante ao novo e às tradições desenraizadas, o indivíduo tornou-se livre 
para realizar escolhas conscientes sobre si e o mundo (Ortiz, 2015).
Entretanto, essa liberdade é restrita, conforme evidenciado por Harari 
(2015) ao comparar a Modernidade a um contrato, quase irrescindível, 
que regula a vida do sujeito do nascimento à morte, dos sonhos às 
decisões triviais, com um preceito claro: a troca do significado pelo poder. 
A civilização moderna persegue o poder de forma obstinada: no plano 
coletivo, essa busca se orienta pela crença no progresso como essencial 
para a resolução dos problemas sociais; individualmente, pelo estímulo 
constante a produzir mais.
A herança moderna da emancipação de coerções identitárias possibilitou a 
apropriação das escolhas pessoais e o anseio de deter a plena autonomia 
de si, características pós-modernas. Era de tradições e normas éticas 
rompidas, em que se rejeita padrões ou modelos de comportamento, 
a pós-modernidade tem entre seus valores a busca pela satisfação e 
pelo sucesso pessoal (Lipovetsky, 2004). Essa atenção voltada a si, à 
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construção da identidade, da imagem e do contentamento, consolidou 
o sucesso e a felicidade, interdependentes entre si, como razões de ser.
Constituídos em sociedade, os conceitos são estabelecidos e validados em 
grupo. Expectativas de conduta e valores são tensionados coletivamente 
e, como resultado, é produzida uma complexa rede de significados 
(Durkheim, 2007).
Nessa perspectiva, infere-se que a criação midiática parte da sociedade. 
A partir de acontecimentos, cenários, valores, conceitos, sonhos e 
expectativas, formata produtos que geram identificação, são inteligíveis 
e significativos culturalmente. Entretanto, ao oferecer conteúdos 
amplamente difundidos e reiterados ao longo do tempo, reforça e recria 
sentidos – nas diversas apropriações das subjetividades individuais –, 
participando da construção do imaginário social (Maffesoli, 2001), de 
desejos e de comportamentos.
A mídia provoca interferências na construção dos ideais, entre eles, o da 
felicidade. Oferece um guia de como ser feliz, apresentado em mensagens 
que se inserem no cotidiano e propõem construções simbólicas (Lipovetsky, 
2004) que vinculam consumo a prazer e libertação, associam produtos 
a sentidos – poder, atitude, status –, estimulam a compra, atrelam a 
felicidade ao sucesso, ao belo e à prosperidade material.
As proposições midiáticas acionam o consumo como realização ou meio 
de promover o bem-estar imediato e participam da reconstrução da 
ideia de felicidade, que tornou-se obrigação e cumprimento de padrões 
socialmente instituídos. A satisfação pessoal foi atrelada a produtos e 
o entretenimento assumiu papel central nas culturas urbanas. Esse 
consumo sistemático resulta na fragilização do indivíduo, que esvazia 
seu interior das questões essenciais, como as sociais, espirituais ou 
humanas (Llosa, 2013).
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RESUMO
A intenção deste trabalho é mostrar como o deslocar sobre territórios 
diversos é parte de uma estratégia de investigação no trabalho de muitos 
artistas. Aqui apresento obras de Cildo Meirelhes, Francis Alys, Phillip 
Müller e outros. As fronteiras despertam a curiosidade e o imaginário 
artístico. O desenho de uma linha sobre uma folha de papel que demarca 
territórios desperta nos artistas desejos de criar seus próprios objetos 
simbólicos que representam essa abstrata divisão entre espaços. Um 
desejo de lidar com esses elementos entre representação e realidade 
leva muitos a aproximar a sua arte de conceitos da geografia. Como o 
artista brasileiro Cildo Meireles que, no final dos anos 1960, desenvolveu 
uma série de trabalhos que lidam com o espaço exterior construindo 
experiências, ou melhor, expedições artísticas de investigação e ação 
no campo da geografia física. O uso de palavras desse ramo da ciência 
é incorporado aos títulos dos trabalhos. Alguns trabalhos da série Arte 
física incluem-se nas Mutações geográficas, de 1969, como Fronteira 
Rio-São Paulo. Neste, tem-se a criação de um objeto especialmente 
desenhado para conter de forma igual duas porções de terra que foram 
colocadas em compartimentos distintos. A terra foi recolhida em novembro 
de 1969 nas cidades Parati e Cunha, duas municipalidades contíguas, 
mas que pertencem a dois estados, respectivamente Rio de Janeiro 
e São Paulo. O trabalho formou parte da série Mutações geográficas, 
realizada no final dos anos 1960. Em cada trabalho da série, o artista 
propõe diferentes deslocamentos no espaço da natureza. Outro trabalho 
realizado no litoral do Rio de Janeiro, onde estendeu e depois recolheu 
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um fio de algodão ao longo de 30 quilómetros, um mapa geográfico da 
região com uma linha vermelha assinala o percurso e, junto com a linha 
usada, compõem o trabalho. Assim, conceito, projeto, mapas e materiais 
usados no deslocamento e, em alguns casos, fotografias de registo são 
as obras dessa série. 
Em 1993, o suíço Phillip Müller participou, junto com outros dois artistas, 
do pavilhão austríaco da Bienal de Veneza. A Áustria tem um espaço 
próprio na Bienal desde 1934. Para sua proposta, Müller investigou a 
história do edifício. Ele abriu uma parede ao espaço externo, o que permitiu 
o acesso a uma área verde do jardim. Assim, a parede derrubada do 
pavilhão austríaco abriu uma nova passagem entre o território pertencente 
à Áustria e o da Bienal. Ao atravessá-la, cruzava-se uma fronteira. A 
ideia de ligar um espaço a outro se desdobra na ação que o próprio 
artista empreendeu de cruzar as fronteiras entre Áustria e seus oito 
países vizinhos – Itália, Suíça, Principado do Liechtenstein, Alemanha, 
República Checa, Eslováquia, Hungria e Eslovênia. Nesse projeto de 
deslocamento, Müller realiza oito viagens de Viena por comboio a um 
ponto mais próximo das fronteiras e empreende a travessia caminhando 
junto com um assistente que, nos relatos das viagens, seria identificado 
como de nacionalidade polaca. Muitos dos países já formavam parte da 
União Europeia, por isso apresentavam suas fronteiras menos controladas, 
mas na passagem entre Áustria e República Checa, guardas de fronteira 
os interceptaram. Depois de já estarem há duas horas caminhando 
dentro do país, foram parados por guardas de fronteira da República 
Checa e, sem que se lhes explicasse o motivo, tiveram seus passaportes 
carimbados com uma estampa onde lhes proibiam de entrar novamente 
por sua fronteira nos próximos três anos. 
Francis Alÿs é um artista que lida com a ação do deslocamento como 
parte importante da criação de seus trabalhos. Pode-se considerá-lo um 
artista nômade que se desloca de um país a outro na realização de seus 
projetos. Em 2004, criou a Green Line, ou linha verde, em Jerusalém. 
Por alguns dias percorreu 24 quilómetros durante os quais derramou 58 
litros de tinta verde formando uma linha contínua. Em alguns lugares 
ele tinha de cruzar os pontos de controle do exército de Israel. Nessas 
passagens o belga Alÿs nunca foi parado. Ele mesmo percebeu que os 
soldados o identificavam como um branco não-árabe e permitiam sua 
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passagem. Conforme afirma Étienne Balibar (2005), uma fronteira é 
sempre um espaço polissémico, pois o que ela significa para um pode 
ser bem diferente para outra pessoa. Aquelas fronteiras e pontos de 
controle para um palestino são sinônimos de tensão e conflito, que 
podem implicar situações de constrangimento e confronto. Para Alÿs e 
outros estrangeiros, é uma fronteira entre outros países, onde pode ter 
de apresentar seu passaporte e logo depois seguir em frente. 
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PALAVRAS-CHAVE: Escolas de fronteira. Educação fronteiriça. 
Enunciação. Semântica do Acontecimento. Fronteira.

RESUMO

Pensar a fronteira é pensar espaços, de sujeitos, de línguas, de territórios, 
em situação de contato, pois, conforme Sturza (2006), “Na base de todo 
o conceito de Fronteira, está a sua natureza constituída, antes de tudo, 
pela latência do contato – contato de territórios, contato de pessoas, 
contato de línguas”. A partir disso nos propomos a realizar uma reflexão 
inicial acerca da realidade escolar vivenciada por alunos argentinos 
que residem fixa ou temporariamente em território brasileiro, e que 
se deparam com o desafio da adaptação ao novo sistema escolar. No 
município brasileiro escolhido para a realização deste estudo, os alunos, 
em sua maioria, são filhos de famílias que vieram ao Brasil em busca 
de melhores condições de vida, ou, a trabalho temporário no cultivo de 
fumo. Ressaltamos que no referido município brasileiro (optamos por 
não revelar o nome para preservar a identidade das escolas), não há 
uma língua de contato na fronteira Brasil/Argentina, assim quem optar 
por atravessar o Rio Uruguai para o solo brasileiro tem de se adaptar à 
língua portuguesa. Nosso corpus ainda está em processo de construção, 
e contará com a entrevista de professores/diretores de escolas de fronteira 
brasileiras, e alunos argentinos no novo ambiente escolar. Para esta 
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primeira discussão, apresentamos um corpus constituído por meio da 
entrevista com uma aluna natural de Colonia Aurora, cidade argentina da 
Província de Misiones, que passou a residir em um município brasileiro 
de fronteira, localizado na região noroeste do Rio Grande do Sul, e 
entrevista com a diretora de uma escola estadual do distrito deste mesmo 
município. Como aporte teórico-metodológico adotamos a perspectiva 
da Semântica do Acontecimento, a partir de Guimarães (2003), que 
compreende os enunciados como acontecimentos irrepetíveis em espaço 
e tempo únicos. Em um movimento analítico inicial percebemos que o 
sistema escolar brasileiro tem-se deparado com questões complexas 
referentes à inclusão dos alunos imigrantes argentinos, como por exemplo, 
a realização dos testes de nivelamento de conhecimento escolar, em 
que geralmente os alunos acabam regressando a turmas anteriores às 
quais frequentavam em seu país de origem; bem como alguns equívocos 
por parte da escola ao aplicar uma prova de nivelamento de inglês, 
considerando que a escola de origem do aluno não ofertava essa disciplina. 
Neste contexto, conforme especifica a diretora, cada escola realiza a 
seu modo as provas de nivelamento de conhecimento, pois o Estado 
não disponibiliza um modelo padrão, e é raro o aluno permanecer na 
mesma série que frequentava na Argentina. Assim, observamos a falta 
de uma política que trate de questões específicas e inerentes às escolas 
situadas na fronteira, sobretudo em relação ao acolhimento linguístico.
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PALAVRAS-CHAVE: Deslocamento Empresarial. Lei de Maquila. 
Departamentos Fronteiriços. Globalização. Identidade Cultural.

RESUMO

Essa comunicação propõe discutir a relação entre o global e o local a 
partir de aspectos econômicos presentes no Paraguai, com ênfase na 
industrialização promovida pelas empresas maquiladoras de exportação. 
Com base nos dados quantitativos disponibilizados pelo Ministério de 
Indústria e Comércio e Câmara de Empresas Maquiladoras do Paraguai, 
realizou-se uma análise descritiva sobre empresas de matrizes estrangeiras 
que se deslocaram para o Paraguai. Os dados mostram o aumento do 
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deslocamento de empresas estrangeiras em departamentos fronteiriços, 
de países com identidades nacionais distintas. Discute-se o impacto 
dessas transformações econômicas no cenário cultural local e a relação 
entre o global e o local a partir desses aspectos.
Em um mundo de crescentes mudanças tecnológicas, políticas, 
econômicas, culturais, dentre outras, o efeito desigual entre a dinâmica 
territorial do desenvolvimento é evidente em regiões de industrialização 
tardia (Dallabrida; Becker, 2003). Para Hall (2015), os países menos 
desenvolvidos economicamente acabam criando vantagens comparativas 
a fim de driblar o efeito global no local, nem que para isso seja necessário 
comprometer a identidade cultural nacional. A preocupação referente à 
identidade cultural nacional parte da “desconsideração pela identidade”, 
que para Sen (2015 p. 38) “assume a forma de ignorar, ou negligenciar 
totalmente, a influência de qualquer sentimento de identidade com outros, 
o que valorizamos e como nos comportamos”. Portanto, buscou-se analisar 
o aumento de deslocamentos empresariais estrangeiros no Paraguai, e 
os reflexos desse fenômeno na desconstrução identitária cultural, pelo 
fato de não promover crescimento endógeno. 

MODELO INDUSTRIAL MAQUILADOR

As empresas maquiladoras foram constituídas originalmente no México, 
em 1964, com finalidade de estimular a agricultura norte-americana, 
utilizando de forma terceirizada a mão-de-obra mexicana, sem a 
necessidade de os trabalhadores migrarem para os Estados Unidos. 
O crescimento econômico promovido por esse modelo industrial atraiu 
olhares, tanto de países desenvolvidos, como subdesenvolvidos, 
propagando-se por vários países, sendo um deles, o Paraguai. 
A lei de maquila foi estabelecida em 1997 sob a promulgação da lei N° 
1064, tendo como objetivo facilitar a produção de bens e serviços de 
empresas estrangeiras em solo paraguaio a serem exportados para 
qualquer país do mundo, com incentivos fiscais como um único tributo de 
1% sobre o valor agregado em território nacional, entre outros incentivos 
como as condições e estruturas produtivas mais baratas.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de estudo quantitativo e qualitativo. Os dados quantitativos são 
pelo Ministério de Indústria e Comércio e pela Câmara de Empresas 
Maquiladoras do Paraguai e os dados qualitativos foram obtidos em 
fontes bibliográficas.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Segundo Maciel (2017), o Paraguai possuía aproximadamente cento e 
vinte maquiladoras no ano de 2016. Em contrapartida, no ano de 2017 e 
até maio de 2018, trinta e quatro novos projetos foram aprovados, somando 
cento e cinquenta e quatro maquiladoras, distribuídas pelos departamentos 
de Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Asunción, 
Central, Guairá, Cordillera, Ñeembucú Paraguarí e Presidente Hayes. 
As empresas de matrizes estrangeiras nos anos anteriores a 2016 
não disponibilizaram informações sobre sua origem locacional. Em 
contrapartida, os trinta e quatro projetos aprovados no ano de 2017 a 
maio de 2018 possuem as informações das origens locacionais, que 
correspondem aos países, como: Argentina, Brasil, Hong Kong, Polônia, 
Uruguai e Venezuela. Que por sua vez, selecionaram regiões fronteiriças 
para o deslocamento de suas unidades produtivas.

CONCLUSÃO

Analisando o aumento significativo de deslocamentos empresariais nos 
departamentos fronteiriços, é possível deduzir cenários futuros recorrentes 
à desconstrução identitária cultural dos trabalhadores, pelo fato de ter 
como objetivo o aumento da lucratividade usando condições favoráveis 
de um país em desenvolvimento (mão-de-obra barata e incentivos 
fiscais), em uma dinâmica que não se pauta por comprometimentos 
com a identidade nacional.
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PALAVRAS-CHAVE: História da mídia. Discurso. Popularização científica. 
Região Platina. Relações de poder.

RESUMO

A difusão de informações científicas está diretamente associada ao 
desenvolvimento das sociedades, afinal, é a popularização delas que 
permite aplicabilidade do conhecimento produzido, reflexões acerca de 
novos saberes e prestação de contas em relação ao financiamento público 
direcionado ao desenvolvimento de pesquisas. No entanto, a implantação 
de elementos da cultura científica e disseminação dos saberes na região 
Platina (formada pelos países Argentina, Uruguai, Paraguai e a região 
sul do Brasil e da Bolívia) ainda é um assunto que carece de estudos. 
Com segurança, pode-se afirmar que o princípio do exercício científico foi 
promovido pela colonização dos impérios português e espanhol desde os 
anos 1500. Ribeiro (1995) explica que o espaço platino sustenta raízes de 
uma identidade com fortes vínculos com o âmbito rural. Consta-se, assim, 
que a especialidade agropecuária se estabelece historicamente como 
um importante polo econômico e de desenvolvimento para toda a região. 
Assim, este trabalho se inscreve no panorama da comunicação pública 
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da ciência e tecnologia, delimitando-se à especialidade agropecuária, 
como uma estratégia para dar ênfase ao aprofundamento qualitativo da 
discursividade textual de publicações especializadas em informações 
científico-técnicas no contexto platino. Com esse cenário, acredita-se que, 
ao compreender os antecedentes discursivos da popularização científica 
relacionados à agropecuária e veiculados por revistas especializadas, 
será possível vislumbrar as mudanças históricas que ocorreram nas 
formas de comunicar publicamente os saberes científicos da área. Assim, 
este trabalho tem como temática as mudanças históricas ocorridas no 
discurso sobre ciência e tecnologia da especialidade agropecuária na 
região Platina durante o século XX. Tal perspectiva justifica-se tendo 
em vista que se entende a abordagem de popularização científica como 
um problema da contemporaneidade (a partir do século XXI), porém, 
pouco se sabe sobre os antecedentes das atuais práticas de difusão 
do conhecimento. Objetiva-se, por isso, através da análise do discurso 
produzido por publicações especializadas do Brasil e do Uruguai no 
decorrer do século XX, compreender as mudanças ocorridas em suas 
regularidades discursivas antes do viés de popularização ser adotado. 
Assim, esta pesquisa se delineia em um panorama teórico-metodológico da 
Análise do Discurso de origem francesa para perceber as transformações 
ocorridas na discursividade textual no decorrer das décadas do século XX, 
por meio do condicionamento a diferentes formações discursivas (Foucault, 
2008; Pêcheux 1997). Com o desenvolvimento teórico, entendeu-se 
que os discursos sobre ciências obedecem à formação ideológica de 
“vontade de saber” e utilizam-se os conceitos de comunicação científica, 
divulgação científica e jornalismo científico como formações discursivas. 
Essa abordagem se ampara na análise de dois periódicos pautados 
pela temática rural com ênfase em agropecuária, incluindo os saberes 
científicos e tecnológicos da área, desde o início de suas respectivas 
veiculações na primeira metade do século XX até a década de 1990. São 
eles: a) as publicações trimestrais da Associação Brasileira de Criadores 
Ovinos (ARCO), desde o ano de fundação da instituição, em janeiro de 
1942, com sede em Bagé (município fronteiriço do Rio Grande do Sul – 
RS), que circulam em todo o Brasil; e b) a revista mensal, independente 
e de caráter comercial, La Propaganda Rural, desde dezembro de 1901, 
com sede em Montevidéu-UY e com circulação no Uruguai, no sul do 
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Brasil, na Argentina e no Paraguai. Ambas são produzidas e distribuídas 
no contexto platino e evidenciam a veiculação de informações de comum 
interesse entre os países, levando em conta a histórica formação sócio-
cultural-econômica da região. Ademais, apresentam um longo período de 
produção, o que permite o desenvolvimento de uma análise de caráter 
histórico, evidenciando as mudanças ocorridas na regularidade dos 
discursos.
A análise empreendida constatou que as mudanças na construção 
enunciativa e de sentido estão associadas ao início da produção dos 
periódicos pelas equipes editoriais de jornalistas. Com isso, a prática 
discursiva passa de um condicionamento exclusivo à formação de 
comunicação científica para um duplo condicionamento às formações 
de comunicação científica e de jornalismo científico, período no qual se 
apresenta os primórdios da popularização científica.
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RESUMO

A evolução das tecnologias digitais de comunicação e de informação tem 
favorecido o aprimoramento das técnicas jornalísticas. Novas formas 
de apuração, produção e edição de notícias e manuseio de banco de 
dados acarretam mudanças no dia a dia de profissionais e possibilitam a 
criação de produtos diferenciados. O atual cenário técnico tem permitido, 
inclusive, que jornalistas de diferentes continentes se “juntem”, mesmo 
que virtualmente, para produzir grandes reportagens investigativas. O 
jornalismo transnacional – prática que se apresenta como um método 
de trabalho que conjuga uma rede de investigação colaborativa entre 
equipes baseadas em diferentes países acerca de um problema de 
relevância continental ou mundial – é um exemplo desta perspectiva 
contemporânea do fazer jornalístico. 

METODOLOGIA

O modelo metodológico será a pesquisa de natureza teórica, fundamentada 
em revisão bibliográfica. Autores como Demeneck (2016) e Castells 
(1999a, 1999b), pesquisadores basilares para este estudo, ajudam a 
compreender como este novo formato de prática jornalística está inserido 
em um contexto de sociedade em rede.
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APORTE TEÓRICO

O jornalismo transnacional visa, de acordo com Demeneck (2016), a 
produzir reportagem em rede, quase sempre em redações não comerciais. 
Segundo o autor, a prática está se tornando uma tendência, uma vez que: 
a) há divisão de custos operacionais; b) há divisão dos riscos de cobertura; 
c) há o aumento do impacto das publicações; d) há a diversificação do 
agendamento temático nas múltiplas camadas das esferas públicas; e) 
há a elaboração de novos enquadramentos para temas invisíveis. O 
Brasil tem participado de um projeto de jornalismo transnacional por meio 
do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (International 
Consortium of Investigative Journalists – ICIJ) que, nos últimos anos, 
conduziu grandes investigações sobre esquemas de desvio de dinheiro 
por meio de contas secretas e empresas em paraísos fiscais. São elas: 
Offshore Leaks (2013), Luxembourg Leaks (2014), SwissLeaks (2014), 
Panamá Papers (2015), Bahamas Leaks (2015) e Paradise Papers 
(2017). O jornalismo praticado por este consórcio, que conta com cerca 
de 200 repórteres em 70 países, e no qual não há remuneração para os 
profissionais, apenas o compartilhamento de esforços em investigações 
internacionais, está estreitamente conectado à cultura da internet, na 
qual novas ferramentas digitais colaboram para reestruturar o exercício 
da profissão e a produção da notícia, as relações com as fontes, a 
audiência, o governo e a sociedade. O modelo vai ao encontro do que 
apregoa Castells (1999a), a partir do momento que a revolução das 
tecnologias da informação está gerando rupturas radicais e provocando 
drásticas transformações, o que materializa um novo sistema social – a 
sociedade em rede. Castells (1999a) observa que as sociedades atuais 
são especialmente compostas por fluxos intercambiados por meio de 
redes de organizações e instituições. Dela também faz parte uma cultura 
convergente de virtualidade real construída a partir de um sistema de 
mídia onipresente, interligado e altamente diversificado que proporciona 
a transformação das bases materiais da vida – do tempo e do espaço 
– mediante a criação de um lugar de fluxos e de um tempo intemporal 
como expressões das atividades e das elites dominantes (Castells, 
1999b). Neste contexto, podemos entender o papel das tecnologias como 
elemento impulsionador da estrutura em rede, caso no qual o jornalismo 
transnacional está inserido.
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RESULTADOS

A revisão mostra que este novo modelo de se praticar jornalismo pode 
trazer à tona uma série de implicações de ordem técnica, ética, jurídica e 
profissional para o jornalismo. São mudanças abrangentes, que vão muito 
além do caráter meramente operacional, e que precisam ser aprofundadas. 
Um exemplo é compreender se essa prática tem potencial para reduzir 
a pressão sobre jornalistas (como ameaças do crime organizado e de 
governo corruptos) e dar maior segurança laboral aos profissionais. Pode 
o jornalismo transnacional, por se beneficiar, de acordo com Demeneck 
(2016), do saber acumulado pelo jornalismo de dados e pelo jornalismo 
sem fins lucrativos, fortalecer empreendimentos não corporativos? Essas 
são algumas das questões que precisam ser elucidadas. 
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RESUMO

Possuidoras de uma realidade social complexa e específica, as fronteiras 
internacionais constituem um instigante ambiente de pesquisa. São 
marcos legais da gestão territorial dos países, mas também zonas de 
interação, espaço cultural e simbólico. No contexto de fronteira do extremo 
sul brasileiro com o Uruguai e a Argentina, contrariando a tendência de 
redução intensa da mídia impressa de circulação regional e nacional, o 
jornal impresso fronteiriço e interiorano, projetado para o âmbito municipal, 
permanece como aparato importante para as comunidades. A cobertura 
de fatos da comunidade local, bem como de temáticas que caracterizam 
a identidade cultural do público, são fatores particulares da manutenção 
desses periódicos, explica Dornelles (2013). Um mapeamento exploratório 
e censitário realizado em dez jornais impressos gaúchos fronteiriços 
evidenciou a valorização do conhecimento científico e tecnológico para 
o desenvolvimento do setor agropecuário e da base econômica (Pippi, 
2014). Historicamente, a base econômica dos três países citados é a 
produção agropecuária, desenvolvida de forma semelhante em função 
de características geográficas naturais compartilhadas, heranças da 
colonização e aspectos da identidade cultural. A partir desse contexto, 
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buscou-se identificar a abordagem de notícias voltadas à temática rural 
considerando os aspectos compartilhados com países vizinhos do Brasil, 
Uruguai e Argentina. A pesquisa teve como objetos empíricos os jornais A 
Plateia, de Sant’Ana do Livramento, município localizado no Rio Grande 
do Sul, na fronteira com o Uruguai, e Cidade, periódico produzido em 
Uruguaiana, cuja zona urbana localiza-se na fronteira com a Argentina. 
O recorte temporal contemplou o período de sete exposições e feiras 
agropecuárias distribuídas entre os três países, partindo da 40ª edição da 
Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos 
Agropecuários (Expointer), realizada em Esteio, região metropolitana de 
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, entre os dias 26 de agosto e 03 de 
setembro de 2017. Eventos dessa natureza mobilizam os municípios da 
fronteira e são também espaços de interação entre os países. Buscou-se 
pela composição da amostra a partir de eventos com a mesma dimensão 
e importância da Expointer para os seus respectivos países e eventos 
locais realizados em cada um dos municípios brasileiros contemplados 
pelo estudo e também das suas respectivas cidades-gêmeas. Em termos 
metodológicos, o estudo configurou-se como Estudo de Caso, para o 
qual foram acionadas a Pesquisa Bibliográfica, a Pesquisa Exploratória 
e a Análise de Conteúdo.  A noção de rural identificada pela abordagem 
dos periódicos mostrou-se composta por fatores econômicos, culturais, 
pela construção histórica local e regional, por problemáticas comuns e 
interações que se sobrepõem à existência do limite estatal em diferentes 
níveis, demonstrando que a temática compõe a realidade dos municípios 
em variadas estruturas. A questão econômica se conforma como o principal 
mobilizador das pautas dos periódicos e enfatiza a importância que as 
comunidades atribuem à economia rural. Nesse âmbito, destaca-se 
ainda a demonstração de orgulho buscado pelos municípios e trazido 
nas páginas dos jornais acerca da tradição de algumas produções e de 
reconhecimento da manutenção histórica de circunstâncias que compõem 
a identidade local e regional. O caráter cultural das práticas rurais, a 
relação com a identidade do sujeito fronteiriço, do sujeito gaúcho – 
brasileiro, uruguaio ou argentino -, embora apareça em menor frequência 
nos textos compreendidos pelo corpus da pesquisa, a intensidade do 
conteúdo evidencia a valorização que as comunidades atribuem a tais 
aspectos. O despertar para o turismo rural, com ênfase em reconhecidas 
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propriedades inseridas no círculo do agronegócio, no enaltecimento de 
lugares históricos e na valorização da interação cotidiana da fronteira 
brasileira com o Uruguai, aponta para a inserção de perspectivas novas 
para o rural caracterizador da fronteira. A abordagem de segurança aponta 
para um antigo problema que na atualidade recebe um tratamento histórico 
a partir de ações do poder público e dos questionamentos dos meios 
de comunicação locais. Os discursos apontam para uma reconfiguração 
do meio rural e das relações campo e cidade, indicando nova interação 
a partir do agronegócio. Assim, é pertinente uma identificação clara e 
a compreensão das mudanças relacionadas ao rural abordadas nas 
páginas dos jornais.
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RESUMO

Considerando estudos anteriores sobre a cultura hip-hop nas cidades 
de Buenos Aires, Cidade do México, São Paulo e Porto Alegre, este 
trabalho se debruça sobre os aspectos socioculturais da relação entre 
rap e juventudes, tomando como pressuposto que o gênero musical 
é um elemento fundacional da cultura em questão. Assim, algumas 
práticas culturais no hip-hop demonstram regularidade em metrópoles 
de toda América Latina. Entre elas, destaca-se o fenômeno das batalhas 
de rima, também conhecidas como rinhas, ou batalhas de galos em 
alguns países latino americanos. O presente resumo traz, no entanto, 
resultados específicos da tese (Mazer, 2018) cujo objetivo geral foi 
investigar as “racionalidades do consumo cultural” (Canclini, 1991) que 
atravessam as práticas juvenis de escuta e produção do rap nas cenas 
porto-alegrenses entre as novas formas de circulação midiática da música. 
O enfoque na capital gaúcha estimula a pensar sobre as realidades 
juvenis em outras cidades, destacando o hip-hop como cultura urbana 
em ascensão entre os jovens, sobretudo os moradores de periferia 
(mas não exclusivamente), mesmo depois de quatro décadas de seu 
surgimento. Como estratégias, foram realizadas etapas exploratórias, 
descritivas e analíticas. A partir da discussão sobre os conceitos de 
cultura, cultura urbana, cenas e estilos, foram elencadas as premissas 
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para o estudo do consumo de música. Como resultado de uma das 
etapas exploratórias da pesquisa, a cartografia das batalhas de rima 
da Região Metropolitana de Porto Alegre-RS (RMPA) foi elaborada e 
publicada em um serviço on-line de mapeamento compartilhado – a 
ferramenta Tripline – cujas imagens e notas de campo sobre lugares 
para a escuta de rap estão disponíveis em https://www.tripline.net/trip/
Cena_RAP_POA_mapa_colaborativo-05137274143010138A33DF91A6
EC3562. Além de uma cartografia interativa, o estudo apresenta os mapas 
da evolução no número de batalhas de rima entre 2011 e 2017 em toda 
a Região. A cartografia possibilitou identificar espaços de socialização na 
cultura hip-hop, sobretudo nas modalidades de batalhas de conhecimento 
e de sangue. Uma batalha de conhecimento se baseia nas habilidades 
de rimar, demonstrando o quanto o participante está informado sobre 
determinado tema. Uma batalha de sangue está baseada na incomodação 
do oponente, sobretudo por seus atributos físicos, sociais e sexuais. As 
batalhas de rimas são encontros gratuitos, ocorrem em locais públicos e 
abertos à circulação, organizados pelos próprios participantes, baseados 
na descoberta e aprimoramento dos MCs de batalha/rappers, que além de 
competir entre si, com rimas de rap em freestyle, performatizam shows e 
disputas diante do público. Os resultados foram ancorados nos preceitos 
da cartografia social e da etnografia de rua (Eckert e Rocha, 2003), 
culminando na técnica da cartografia de cenas musicais (Mazer, 2017) 
e compreendendo a cartografia como processo investigativo inventivo, 
na qual o pesquisador não sabe ainda quais serão os caminhos a serem 
percorridos, nem as ferramentas necessárias, mas cujos delineamentos 
são identificados em colaboração com os sujeitos da pesquisa durante 
todo o percurso, o que neste estudo ocorreu por meio de incursões nas 
cenas musicais (Straw, 2006) locais e virtuais. Os dados foram construídos 
a partir de entrevistas, observação participante de cerca de 200 jovens da 
cultura hip-hop em toda a RMPA, diário de campo, questionários e coleta 
de dados sobre os eventos e seus participantes, sobretudo por meio da 
observação etnográfica na internet (Boyd, 2008). Além da abordagem 
aos sujeitos nos espaços físicos urbanos, o contato com os informantes 
ocorreu ao mesmo tempo através dos perfis de eventos, identificação 
de pessoas e páginas relacionadas à cultura hip-hop em sites de redes 
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sociais. A etnografia na internet foi realizada através do site de rede social 
Facebook, com interações pelo Instagram e pelo YouTube, de 2014 a 
novembro de 2017. Além da identificação de envolvidos, locais e práticas 
de consumo musical, a cartografia possibilitou a reflexão sobre o direito à 
cidade, indissociável dos direitos humanos (Coelho, 2008), que permite 
aos membros da cultura hip-hop na região – um grupo majoritariamente 
masculino, de 18 anos a 35 anos, cuja idade biológica extrapola a definição 
juvenil, mas cuja aparência e o estilo de vida representam suas escolhas 
de vida – produzir, fazer circular e escutar sua própria música. Igualmente, 
revelou atributos culturais urbanos, colaborando na caracterização das 
cenas musicais rap na Região. As cenas foram identificadas e descritas 
através do processo cartográfico, que possibilitou também jogar luz à 
relação de pertencimento social e geográfico entre a juventude do hip-
hop e as cidades. O trabalho apontou como a lógica DIY (Do it yourself) 
está presente nas práticas juvenis para escuta e produção de rap na 
região. Através do consumo expandido de rap, um processo que integra 
a produção cultural, no qual os membros da cultura hip-hop desenvolvem 
habilidades de produção e circulação musical para dar conta de suas 
necessidades e desejos quanto à escuta de rap.
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RESUMO

Compreender o espaço de fronteira internacional como lugar onde 
predominam práticas ligadas ao crime e ao contrabando é uma leitura 
habitualmente realizada sobre esta área. Chega a ser uma interpretação 
naturalizada a ponto de esse pensamento conformar o imaginário dos que 
vivem nesta geografia e dos indivíduos que a observam de fora, sobretudo 
a partir das representações criadas pela comunicação jornalística. “O crime 
e a violência na fronteira comportam inúmeras visões e interpretações. 
Uma delas, e talvez a mais recorrente, é a que rotula a fronteira como 
uma “terra de ninguém”, um lugar “sem leis”, terreno propício para a 
construção de imagens de periculosidade e abandono. Essa percepção 
carregada de uma carga negativa e preconceituosa é frequentemente 
sentida e, insistentemente, repetida nos discursos sociais” (Abreu, 2017, 
p. 17). Há de se reconhecer que fronteira entre países, em razão de 
questões relacionadas à Defesa e Segurança Nacional, ademais de 
características próprias do local, comporta a percepção social de uma 
cultura fortemente ligada à ilicitude. O espaço (trans) fronteiriço por sua 
natureza é contraditório e complexo, caracterizando-se por concentrar 
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interesses de grupos que estão localizados na própria área ou distante 
dela, mas que ali mantém uma célula representativa. É o caso de facções 
criminosas de tráfico internacional de armas de fogo, munições e de drogas 
cuja identidade social costuma ser trabalhada na cobertura jornalística 
de maneira ambígua. Há uma vasta produção de discursos sociais sobre 
a Tríplice Fronteira de Brasil, Argentina e Paraguai que consideram as 
práticas ilícitas como uma forma de vida normal. A imagem dessa fronteira, 
sobretudo pela representação criada pelos veículos noticiosos, tende de 
maneira predominante a identificá-la, apesar da rica profusão cultural, 
como local tomado pela cultura da ilicitude.
Aponta-se para as limitações do jornalismo local em reportar o que se 
passa, entendendo as diferenças e traduzindo por meio das notícias 
códigos particulares deste espaço e que podem afetar o cotidiano das 
pessoas. A representação das vozes da Tríplice Fronteira BRA-AR-PY, no 
sentido da pluralidade de práticas, tem espaço limitado no jornalismo local. 
O enquadramento, na maioria das vezes, dá destaque para os aspectos 
conflituosos: “O predomínio de uma agenda orientada pela ocorrência 
de acontecimentos negativos nas fronteiras internacionais do Brasil, 
agregada a um imaginário de preconceitos e estereótipos, opera contra 
a integração cultural e econômica do Mercosul e referenda os valores 
do nacionalismo exacerbado” (Silveira, 2007, p. 12). O fazer jornalístico 
tem deixado de lado o debate diferenciado e complexo que poderiam 
revelar outras dimensões sobre as relações (trans) fronteiriças. Ainda 
que na pauta sobre a Tríplice Fronteira BRA-AR-PY sejam tematizados 
com frequência assuntos complexos e de enquadramento negativo, os 
fluxos globalizados ali mostram sua face mais desafiadora: “São matérias 
factuais, sem contextualização, numa abordagem superficial do tema, 
tendo em vista a importância que ele apresenta. As matérias simplificam 
a interpretação de fenômenos complexos e heterogêneos, reforçando, 
dessa forma, a imagem estigmatizada da região fronteiriça. Em que pese 
haver convergências culturais importantes das fronteiras, descuida-se de 
referências específicas, sua educação, saúde ou o modo como vivem. A 
arraigada tendência da cultura política brasileira de desprezo ao periférico 
é assim reproduzida no cotidiano jornalístico. Sobrevém a constatação 
de que os enfoques negativos seriam inerentes à atividade jornalística, 
a qual se pauta em que a cobertura de acontecimentos ocorridos nas 
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fronteiras internacionais do Brasil reflete que o que ali efetivamente 
acontece sem ponderar no que isso se agrega a um imaginário predatório 
à memória e ao patrimônio multicultural. Não se faz pertinente ponderar 
se esse contexto opera contra a integração cultural e econômica ou se 
ele frauda expectativas cidadãs de terem sua visibilidade respeitada” 
(Silveira, 2016, p. 33-34).
A análise da cobertura local realizada pelos veículos La Voz de Cataratas 
(Puerto Iguazú/AR), Gazeta Diário do Iguaçu (Foz do Iguaçu/BRA) e 
Vanguardia (Ciudad del Este/PY) permitiu conhecer aspectos da produção 
jornalística, tais como as formas de representação da fronteira e o 
agendamento temático predominante. O estudo permite apontar que os 
veículos reportam a região de forma a deixar lacunas e representações 
incompletas (Norberto, 2018). Considerando que a cobertura jornalística 
realizada por veículos locais tem criado representações que pouco 
contribuem para fornecer alguns códigos para identificar o nível local em 
íntima articulação com os fluxos globais, percebidos na identidade social 
de comerciantes, paseros, compristas, turistas nacionais e internacionais, 
traficantes, ademais dos cidadãos brasileiros, argentinos e paraguaios 
moradores de fronteiras. 
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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de compreender as produções de sentido 
construídas pelo jornalismo sobre aqueles que são diferentes ou vivenciam 
realidades distintas dos grupos privilegiados econômica e socialmente. 
Frente a um contexto em que as notícias sobre a crise migratória 
tomam conta dos jornais, a partir do Estudos Culturais e dos conteúdos 
jornalísticos produzidos sobre a temática, buscamos compreender como 
é esse encontro com o diferente, fundamentando a pesquisa em um 
olhar interdisciplinar e analisando um objeto empírico que caracteriza o 
contexto mundial da nossa atualidade, que são as migrações. Em um 
mundo globalizado como o que temos hoje, as expressões culturais 
tornam o conceito de cultura cada vez mais amplo. Assim, as práticas 
sociais que envolvem diferentes aspectos da cultura também precisam 
ser observadas a partir do contexto social e das relações de poder, já 
que elas comunicam significados. Para Hall (2001), a cultura é dinâmica 
e a sua “centralidade” significa a forma como ela penetra na vida social 
contemporânea, mediando e constituindo um campo de luta em torno 
da significação social. Consciente ou inconscientemente, os conceitos e 
definições que são representados para nós advém de uma cultura e do 
nosso próprio desejo de responder aos significados, segundo Hall (2001). 
Além disso, é fundamental a consciência de que já nascemos interpretando 
o mundo de acordo com uma determinada cultura e suas ações. Nestas 
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ações sociais está incluído o fenômeno da linguagem, algo que não pode 
ser individual, visto que não podemos fazer as regras da linguagem 
individualmente (Hall, 1997). Ela também se torna indispensável, uma 
vez que opera como um sistema de representação (Hall, 2016) e os 
significados só podem ser compartilhados pela comunicação. Para 
os Estudos Culturais, a concepção de identidade é relacional, pois, 
assim como a linguagem, a identidade também é fabricada por meio 
da marcação da diferença. Segundo Woodward (2003) essa marcação 
ocorre tanto por meio de sistemas de classificação, quanto por meio 
de formas de exclusão social. “A identidade, pois, não é o oposto da 
diferença: a identidade depende da diferença” (Woodward, 2003, p. 40). 
Woodward ainda diz que essa produção é consolidada por aquilo que é 
“deixado de fora”, uma vez que dizer o que somos significa também dizer 
o que não somos. Partindo de seu caso pessoal (jamaicano, que viveu 
e atuou no Reino Unido), Hall explica como essa busca pela identidade 
implica movimento. No caso do migrante, a identidade é afetada por 
essa experiência, uma vez que a mudança de lugar e a inserção em 
uma nova cultura não pode ser desconsiderada. Essas identidades 
diferentes são denominadas pelo autor como identidades diaspóricas, 
ou seja, nos permite compreender identidades que não são fruto apenas 
de uma única cultura. Por meio de um exercício preliminar, verificamos 
algumas possibilidades de leitura para compreensão da representação 
do imigrante na reportagem. O enredo de “Novos Imigrantes”, de Zero 
Hora, permite que acompanhemos a situação de uma nova configuração 
nos fluxos migratórios, mas ao mesmo tempo coloca em especial atenção 
as práticas representacionais, que não somente o jornalismo produz 
sobre o tema, mas também os produtos culturais, de forma geral. Aqui 
o jornalismo é quem se propõe a lançar um olhar objetivo e produzir um 
relato informativo, “desempenhando o papel de espelho do real” (Motta, 
2012). A representação construída pela narrativa aparenta reduzir a 
imigração ao espaço da busca por uma colocação no mercado de trabalho 
gaúcho, destacando as dificuldades dessa travessia de fronteiras e as 
modificações espaciais com a presença do estrangeiro, que possui 
manifestações culturais distintas das nossas.
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RESUMO

O resumo pretende partilhar alguns dos destaques da pesquisa de 
dissertação já finalizada que analisou as representações de identidades 
pampeanas a partir dos programas documentais contemporâneos A 
Linha Fria do Horizonte (Brasil, 2015), Pequeños Universos (Argentina, 
2014) e Expreso Sur (Uruguai, 2015). Tais identidades pressupõem o 
reconhecimento de vínculos de pertença de ordem transnacional no 
espaço que compreende o Rio Grande do Sul (Brasil), o Uruguai e parte 
da Argentina – região equivalente ao bioma pampa. A perspectiva clama 
por um ângulo inovador de abordagem do espaço fronteiriço ao pensar 
identidades regionais fora de uma perspectiva associada à “nação” 
– no sentido moderno do termo – ou Estado. O que se busca fazer é 
uma consideração sociocultural de uma região de fronteiras culturais, 
reconhecendo semelhanças e aproximações apesar das diferentes 
nacionalidades, territórios ou idiomas, dado parte da formação histórica 
comum. Contamos com o aporte teórico-metodológico dos estudos 
culturais para conectar as noções de cultura, identidade e representações 
a um processo particular de investigação. Os pressupostos de Williams 
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(2003) a respeito das dimensões de cultura vivida e de cultura registrada 
inspiram o desenvolvimento de protocolo metodológico próprio para 
operacionalizar a análise cultural-midiática dos programas, combinado 
a concepções de Hall (1997) acerca da articulação entre identidades/
representações e o substrato cultural, bem como Casetti e Chio (1999) 
sobre análise textual. Em função do protocolo proposto, a pesquisa toma 
os textos audiovisuais enquanto parte da cultura registrada e recupera 
elementos da cultura vivida por informações contextuais sobre a região 
em foco. O percurso investigativo é conduzido pelos seguintes objetivos 
específicos: verificar as representações de identidades pampeanas 
em termos textuais nos programas documentais; mapear os contextos 
de produção dos programas, com destaque para o pampa, espaço de 
desenvolvimento das narrativas; e com base nos significados levantados 
na análise dos produtos midiáticos-culturais e nas informações contextuais, 
problematizar os processos de identidade e diferença mobilizados nos 
e pelos programas. O levantamento da cultura vivida inclui aspectos 
geográficos, históricos, sociais e demográficos da região; discussões sobre 
identidades regionais, enfocando especialmente a construção simbólica 
do tipo emblemático do gaucho/gaúcho, bem como as manifestações 
tradicionalistas no contexto; além do resgate de questões relativas 
ao período contemporâneo que afetam a realização dos programas 
documentais em investigação. As análises das três produções apontam 
para alguns sentidos partilhados por todas: a relação afetiva entre 
personagens e o local, o tratamento das fronteiras em perspectiva 
cultural e porosa, a predominância masculina nas representações e a 
menção à mistura de povos na formação regional, contrastada com a 
preponderância branca em personagens e imagens materializadas. Os 
programas divergem quanto a representações que apelam ao tradicional e 
ao imaginário rural, evocadas apenas em Pequeños Universos e Expreso 
Sur, e também em relação ao uso de argumentos de diferenciação do 
pampa ao restante do Brasil, recurso empregado somente em A Linha 
Fria do Horizonte. Em uma perspectiva não-essencialista de estudo das 
identidades representadas, nota-se a coexistência de sentidos de outras 
ordens de pertença, como identidades nacionais uruguaia e brasileira e 
identificações vinculadas ao estado do Rio Grande do Sul em perspectiva 
local e não transnacionacionalizante.
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RESUMO

Várias obras de gêneros distintos abordam a temática que se refere 
ao Divino, ao Sagrado e seu contraponto, o Profano. São temas que 
variam do religioso ao folclórico, até a Psicanálise. Em verdade, estamos 
diante de ações estereotipadas do cotidiano, onde a ação humana 
encontra-se permeada pelos símbolos, pelos sinais e pela linguagem. 
Aqui entendemos que emergem traços culturais, rituais simbólicos, 
exteriorização da Fé. Ocorre uma interação entre o corpo e a mente, 
expressos por linguagens codificadas ou não, como é o caso da Umbanda 
nos países do Mercosul, notadamente na Argentina e no Uruguai, 
onde derivaram as práticas originadas no Brasil. Nossa abordagem 
qualitativa permite apontar os traços transmitidos e praticados, com 
restrições observadas na mídia, atos de intolerância e preconceitos 
vistos também no Brasil na contemporaneidade. A linguagem, no caso da 
Umbanda, expressa-se através do que podemos definir como protocolos 
dos sentidos, pelos conhecimentos adquiridos no decorrer dos tempos 
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das gerações passadas, portanto, consuetudinárias, como herança 
cultural, em protocolos dos sentidos. É assim que a linguagem ou as 
representações, sejam elas de origem sagradas, profanas ou folclóricas, 
são perpetuadas pelos grupos humanos, independentemente muitas 
vezes de uma codificação, suas manifestações atingem o universo das 
representações, do gestual, do musical e socialmente transmitidas. Diante 
disso, questionamos como ocorreu a transmissão de conhecimentos 
de valores, dos meios de comunicação entre os praticantes dos cultos 
derivados de matrizes africanas e como eles são tratados pela mídia e pela 
sociedade em termos de aceitação ou de intolerância de seus símbolos 
e linguagem, considerando-se as noções de Sagrado, de Profano e do 
Divino. Como os sinais diacríticos são expressos pela interação do corpo, 
do pensamento e das manifestações simbólicas. Como encontramos os 
vínculos do corpo, da alma e da mente.
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RESUMO

O presente trabalho propõe uma análise dos efeitos de sentidos e das 
representações acerca do imaginário de mulher e do gênero feminino. Para 
isso tomamos como objeto de investigação a letra da canção Morocha, 
interpretada por Davi Menezes Junior e Os Incompreendidos, composta 
no ano de 1984. Fundamentamos nossa pesquisa nos pressupostos 
teórico-metodológicos da teoria da História das Ideias Linguísticas (HIL), 
a qual se instaura em um campo do saber em que se pensa a história da 
constituição linguística. Nessa condição, a história das ideias linguísticas 
nos oportuniza questionarmos a língua como aquilo que recupera uma 
identidade, o que nos é possibilitado pelas pesquisas sobre a autoria 
das primeiras gramáticas brasileiras que investigam aspectos entre a 
Língua Portuguesa do Brasil e a Língua Portuguesa de Portugal. Nesse 
viés, a HIL nos permite questionarmos como a língua pode suscitar uma 
identidade no instante em que mobilizamos uma história que verifica as 
filiações teóricas possibilitando observar a formação de ideias linguísticas. 
Isto é, tal perspectiva demanda atenção ao fato de que as teorias têm 
história, e esse reconhecimento nos oportuniza refletir acerca dos efeitos 
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sobre a produção de um imaginário de língua, de povo e de cultura. 
Desse modo, com base na teoria, verificamos na análise da música uma 
incitação à violência contra a mulher, destacada pela acepção da palavra 
Morocha. Ao verificarmos as definições desse vocábulo no Dicionário de 
Regionalismos do Rio Grande do Sul (1984), um instrumento linguístico 
regionalista produzido no mesmo ano do lançamento da composição, 
encontramos como sinônimos: “Moça”, “mestiça”, “mulata” e “rapariga”. 
Para contrastar os sentidos, averiguamos também o verbete no dicionário 
nacional: Novo dicionário da língua portuguesa (1986), de Aurélio Buarque 
de Holanda Ferreira. Sob a ótica da HIL, entendemos que dicionários 
revelam aspectos sócio-históricos da época e do lugar em que foram 
produzidos. Propomos, portanto, observar os efeitos de sentidos, para a 
mulher quando definida como Morocha, em dicionário regional e nacional 
com a finalidade de identificar como essa violência poderia estar sendo 
então legitimada por uma descrição presente nos dicionários. Pela língua, 
ainda encontramos pela investigação em dicionários regionalistas que a 
palavra Morocha tem origem platina e “é um dos muitos termos platinos 
enraizados no Rio Grande do Sul” (Callage, 1928, p. 91). Desse modo, 
pelo uso da língua temos mais do que uma fronteira geográfica, mas 
também uma fronteira que se deixa apagar quando a uma palavra passa 
a significar não somente na sociedade, como faz significar um imaginário 
carregado de sentidos pejorativos para a mulher. Em suma, em nosso 
gesto analítico constatamos efeitos sentidos poucos enaltecedores 
retratando a condição do feminino na canção Morocha, sentidos esses 
alicerçados nas definições do verbete em dicionários. A partir disso, 
compreendemos pela pesquisa que na história do Rio Grande do Sul 
encontramos diferentes papéis, esperados para homens e mulheres, 
dentro de uma sociedade patriarcal que enaltece a figura do homem e 
confere pouca visibilidade à mulher, sendo esses sentidos produzidos 
por uma língua que origina em outro espaço, mas que se investe de 
significados próprios que são capazes de identificar uma sociedade.
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PALAVRAS-CHAVE: Comunicação humana. Pluriversalidade. 
Modernidade. Amazônia. Manaus-AM

RESUMO

Entende-se a comunicação como um fenômeno de liberdade, a fim de 
tornar a vida vivível, possibilitando que o ser humano saia do isolamento 
e participe do meio onde está inserido e muitas vezes excluído. A partir 
dessas concepções iniciais, pretende-se inserir as discussões de 
Flusser (2014), que questiona sobre como os seres humanos produzem 
informações e como elas são preservadas e compartilhadas por meio do 
discurso e o diálogo, elementos presentes e necessários ao processo de 
comunicação humana. Muitas vezes há a preponderância do discurso, 
o que ocasiona o empobrecimento da cultura. Em outros momentos, há 
prevalência do diálogo, quando surgem as elites. Nessa perspectiva, 
propõe-se uma aproximação com a obra de Chauí (2001), na qual 
são expostas reflexões sobre questões que permearam e permeiam o 
desenvolvimento do Brasil. Preconiza-se ainda o pensamento del borde 
idealizado por Mignolo e Tlostanova (2009), na busca pela descolonização 
do pensamento e do ser, acreditando que todos têm o direito ao mesmo 
espaço, sem restrições de línguas, raças e religiões e respeitando cada 
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povo com sua cultura, sem estabelecer um lado superior ou inferior. 
Mediante os três textos, nota-se que, desde o descobrimento do Brasil, 
muitos dos diálogos e discursos foram produzidos e compartilhados a 
partir de uma sociedade autoritária baseada em um mito fundador que 
tem como origem um vínculo interno com o passado. Por isso, este ensaio 
teórico busca identificar pontos que aproximam a teoria da comunicação 
humana, o mito fundador e o pensamento del borde, relacionando com 
a realidade da região Amazônica, em especial Manaus, capital do 
Amazonas, que possui fases históricas as quais é possível perceber a 
predominância da idealização da modernidade, como uma ideia voltada 
para a ordem e o progresso, junto à globalização que teve início com 
a criação e colonização da América e do próprio capitalismo centrado 
na Europa como um novo padrão de poder mundial. Para alcançar o 
objetivo proposto, inicialmente, recorre-se aos textos de Flusser (2014) 
para tratar sobre a comunicologia; Mignolo e Tlostanova (2009) acerca 
dos principais pontos sobre o pensamento del borde; e Chauí (2001) em 
relação às fases históricas e de desenvolvimento do Brasil e que refletiram 
na própria história da região Amazônica. Posteriormente, busca-se em 
dois autores da região Norte do Brasil, Souza (2009) e Gondim (1994), 
referências sobre o descobrimento e desenvolvimento de Manaus-AM. É 
importante frisar que este trabalho propõe apenas identificar aproximações 
iniciais baseadas na leitura desses textos. Não interessa aqui afirmar ou 
comprovar que todas as obras dos autores Flusser (2014), Chauí (2001) 
e Mignolo e Tlostanova (2009) possuem relações entre si. No caso deste 
ensaio teórico, procurou-se demonstrar que uma das dificuldades da 
comunicologia, a tensão entre discurso e diálogo, é influenciada por 
questões de poder e autoritarismo. E essas influências estão presentes, 
na maioria das vezes, desde as constituições dos povos e interferem 
no mundo contemporâneo e na visibilidade de determinadas culturas, 
o que também determina o funcionamento e o direcionamento que os 
meios de comunicação de massa dão aos fatos ocorridos na sociedade. 
Por isto, estabeleceu-se uma discussão onde o pensamento del borde 
se mostra adequado para viabilizar a necessidade da busca constante 
pelo descolonial e ir contra o entendimento de universal da modernidade.
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Tríplice fronteira. Mídia. Paraguai.

RESUMO

O trabalho expõe uma análise da noticiabilidade através do uso da 
expressão “Robbery Of The Century” e a influência de agências de 
notícia ao tirar proveito da presença da colônia árabe tentando ligá-
los à imagem do terrorismo. Estudos anteriores sobre a cobertura de 
segurança pública nas fronteiras demonstraram que a noticiabilidade 
as mantém ligadas à violência e ao tráfico (Silveira, 2016). Além disso, 
Carneiro Filho (2012) afirma que após o 11 de Setembro o Departamento 
de Estado dos Estados Unidos passou a distribuir informes (a maioria 
sem fundamento) à imprensa estadunidense e europeia alegando que 
os árabes do Complexo Urbano Transfronteiriço (CUT), que agrupa as 
cidades de Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto 
Iguazú (Argentina), colaboravam com redes terroristas. Para o autor, 
existem interesses por parte do governo norte-americano na insistência 
dessa articulação da Tríplice Fronteira ao estereótipo de terrorismo. Artur 
Bernardes do Amaral (2010) defende a ideia de que relacionar drogas 
e terrorismo produz sinergias políticas e práticas benéficas a alguns 
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grupos econômicos estadunidenses, trazendo vantagens em forma 
de recursos para as agências envolvidas. Na pesquisa aqui relatada 
foram trabalhadas as teorias de observação das marcas ideológicas 
dos discursos sociais, da produção de sentido e condições de geração 
trabalhadas por Eliseo Verón (1998, 2004). Entendemos que o poder 
de um discurso nunca está alheio às operações discursivas decorrentes 
das condições ideológicas de produção. Para vislumbrar os objetos de 
observação foram empregados na página inicial de pesquisa do Google 
as palavras chave “Robbery of the century” (roubo do século) e eleitos os 
primeiros dez resultados, todos alusivos ao caso do roubo no Paraguai. 
Salientamos que as notícias recolhidas não são as primeiras matérias 
veiculadas por cada site em relação ao roubo no Paraguai, mas sim 
àquelas que são encontradas nos dez primeiros lugares de resultados 
de acordo com o site de pesquisas utilizado. Ao realizar procedimentos 
analíticos sobre a discursividade das matérias buscamos os desvios 
interdiscursivos e as diferenças, identificamos na superfície discursiva 
os traços das condições de produção e reconhecimento de um texto, de 
maneira que, como analistas, não somos apenas meros consumidores. 
O crime ocorreu na madrugada do dia 24 de abril de 2017. Dezenas 
de assaltantes armados com explosivos, rifles e armas automáticas de 
grande calibre, usaram granadas, bombas de gasolina e incendiaram 
carros para distrair a polícia e conseguir invadir o cofre de uma empresa 
privada de segurança, a Prosegur, em Ciudad Del Este. 
Após o estudo de todas as notícias recolhidas, percebemos que existiu 
um padrão narrativo entre as mesmas, com informações semelhantes 
e estruturas similares. A expressão “roubo do século” é referida com 
frequência, mas pouco se diz sobre as motivações de sua utilização. Os 
veículos jornalísticos atribuem o uso da expressão aos funcionários locais, 
e salientam isso através do uso das aspas, inclusive nas manchetes, 
porém nenhum dos textos noticiosos apresentou uma fala direta ou 
indireta que a usasse. Além disso, veículos como o The Sydney Morning 
Herald e Vanguard se referem à localização do ocorrido como sendo 
um “centro notório para atividades ilegais”, reiterando a referência de 
fronteira marginalizada dos veículos internacionais, já vista nas mídias 
de referência brasileiras, como apontado no trabalho de Silveira (2012). 
Ademais, mesmo que o valor roubado pareça ser o motivo do surgimento 
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da expressão, quando o comparamos com os números de outros grandes 
roubos, como os citados pelo diário Mirror, vemos que não se trata do 
maior montante saqueado neste século. Conclui-se que a narrativa do 
roubo esteve constantemente atrelada ao discurso de que o CUT BRA-
AR-PY se converte em uma “zona de guerra”. As agências de notícias 
internacionais unificaram o acontecimento como o “roubo do século” 
e trouxeram para o caso um poder discursivo que alimenta o olhar 
sobre aquele lugar para ser lembrado como o local de “grandes crimes”, 
corroborando a ideia de que a tríplice fronteira tem sido alvo internacional 
do fenômeno da ambivalência comunicacional no que concerne à cobertura 
jornalística. Dessa forma, os sentidos produzidos por esse discurso, 
assim como em outras ocasiões, amarraram o jornalismo ao imaginário 
insolucionável da violência, terror e crimes de contrabando, e com isso 
instigam sentimentos de segregração, angústia e medo.
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RESUMO

O debate internacional acerca do desenvolvimento econômico emerge 
com maior intensidade em um contexto de pós Segunda Guerra com 
o intuito de reconstruir os países europeus, em especial a Alemanha. 
A teoria da modernização, com Rostow na década de 1960, marca o 
início do debate sobre o conceito de desenvolvimento. O autor entende 
desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico e, que o 
mesmo se daria a partir da industrialização. O conceito, até os tempos 
atuais, evoluiu de forma que o bem-estar social é, também, considerado 
relevante ao falarmos de desenvolvimento. No entanto, de meados do 
século XX até os dias atuais, a discussão girou em torno das ciências 
econômicas e de suas perspectivas ortodoxas e heterodoxas, ambas 
inseridas no sistema capitalista e propagadoras do mesmo. Um dos 
principais elementos nesse debate, entre ambas as correntes, é o Estado. 
A discussão fica entre um Estado que possui um papel ativo ou não 
na promoção do desenvolvimento. Ao fim dos anos 1940, surge, na 
América Latina, a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina 
e o Caribe) na tentativa de compreender o atraso do desenvolvimento 
latino-americano. Um de seus principais teóricos, Celso Furtado, apresenta 
uma teoria do subdesenvolvimento, também na década de 1960, para a 
América Latina, em especial o Brasil, como alternativa à interpretação da 
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teoria da modernização. O autor inclui o Estado como uma importante 
instituição na busca pelo desenvolvimento. No entanto, ambas as correntes 
da teoria econômica, ainda que opostas uma à outra, sugerem apenas 
reformas paliativas às crises e às distorções do próprio capitalismo e, o 
Estado é um mero aparato burocrático pelo qual se utilizam como meio 
para tais fins na economia. Na visão ortodoxa, o Estado aparece como 
um regulador e garantidor da segurança. Já na corrente heterodoxa, esse 
Estado é concebido como um financiador do desenvolvimento através 
de investimentos na infraestrutura, que irá propiciar o ambiente para o 
funcionamento da economia que consequentemente irá gerar emprego, 
renda, consumo etc. Trata-se, afinal, de um pensamento muito próximo 
do pensamento ortodoxo, no entanto, por vias um pouco diferentes, 
mas com os mesmos fins: o desenvolvimento econômico. A partir dessa 
discussão entre ortodoxos e heterodoxos, o objetivo do estudo, de 
caráter teórico, é propor uma terceira via (a marxista) como alternativa ao 
pensamento clássico no sistema capitalista. Preliminarmente iniciamos 
o debate a partir da visão de Marx, que apresenta a história humana 
como uma sucessão de modos de produção e, seu último estágio seria 
o comunismo. O desenvolvimento se apresenta nos trabalhos do autor 
como o grau de complexidade das esferas que compõem a sociedade, 
seja na economia, na política, na religião etc. Ou seja, uma estrutura é 
mais desenvolvida que a outra, de mesma espécie, caso essa constitua 
um número maior de componentes específicos ou mais complexos. Sendo 
assim, diferentemente do que apontam as teorias tradicionais da economia 
(ortodoxa e heterodoxa), que desenvolvimento está associado apenas 
ao crescimento econômico, em uma interpretação marxista podemos 
entender o desenvolvimento não só como forma quantitativa, mas também 
como a complexidade das relações. Desta forma, consideraríamos 
ainda, de forma intuitiva, a melhora da qualidade de vida (bem-estar) dos 
indivíduos. Por entendermos como imprescindível a participação ativa 
do Estado na promoção do desenvolvimento econômico e social, nosso 
objetivo secundário é contribuir com um debate alternativo ao proposto 
pelas correntes predominantes. Nossa motivação com o debate é pensar 
o desenvolvimento de forma que esse seja planejado e executado de 
maneira que reduza as desigualdades sociais e regionais; desigualdades 
essas produzidas e reproduzidas pelo próprio capitalismo. Para alcançar tal 
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objetivo, será utilizada a análise histórica do conceito de desenvolvimento 
e uma pesquisa bibliográfica descritiva. A partir disso, será proposta uma 
nova interpretação de bases marxistas, considerando o bem-estar social. 
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RESUMO

O presente trabalho consiste em uma análise, sob a ótica do Direito e 
da Geografia Política, dos impactos resultantes da instalação de novos 
estabelecimentos (lojas tipo freeshop) nas economias e sociedades das 
cidades contempladas pela recente legislação brasileira. O trabalho tem 
como enfoque espaço temporal a fronteira Brasil-Paraguai no período 
entre 2009 e 2018. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, pautada em 
análise bibliográfica. Enfatiza-se a realidade particular da faixa de fronteira 
do Brasil, a qual é regida pelo parágrafo segundo do artigo 20 da CF/88, 
que incorporou o que estabelecia o Decreto nº 85.064/80 e a Lei 6.634, 
de 2 de maio de 1979. A legislação brasileira estabelece a largura da 
faixa de fronteira de 150 km a partir do limite internacional terrestre. 
Essa legislação restringe de maneira significativa a propriedade e uso 
do solo numa área que abrange cerca de 27% do território brasileiro e 
onde viviam, em 2018, 6% dos habitantes do país. Os municípios da 
fronteira sofrem com um quadro de infraestrutura deficiente, carências 
de vias de comunicação e transporte, insuficiência de oferta de trabalho 
para a população local, entre outros problemas (Carneiro, 2016). Nesse 
contexto, em 2009 foi apresentado no Congresso Nacional Brasileiro o 
Projeto de Lei 6.316/09, que contemplava a proposta de abertura de 
lojas tipo freeshop em cidades gêmeas localizadas na fronteira do Brasil. 
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A iniciativa, do deputado gaúcho Ibsen Pinheiro, teve inspiração na 
experiência uruguaia. A partir de 1986, o governo daquele país passou a 
promover a abertura de lojas freeshop em cidades localizadas na fronteira 
com o Brasil. A implementação desse projeto teve o intuito de vivificar a 
fronteira norte e gerar novos postos de trabalho, promover a geração de 
renda e o desenvolvimento local. No Brasil, o Projeto de Lei 6.316/09 foi 
transformado em lei em 2012 (a Lei 12.723/2012) e contempla um total 
de trinta e duas cidades gêmeas localizadas em oito estados brasileiros 
(Silva; Prado, 2014). As lojas tipo freeshop possuem um arcabouço jurídico 
consistente, sendo que ao decorrer dos últimos anos a legislação vem 
se aprimorando, bem como os órgãos de controle e fiscalização, como 
a Receita Federal do Brasil, tem regulamentado o comércio de lojas 
freeshop, fatores estes que demonstram segurança jurídica. No que 
tange à realidade da fronteira Brasil-Paraguai, alguns municípios do país 
guarani, como Ciudad del Este, Salto del Guaira e Pedro Juan Caballero, 
possuem um histórico de lojas tipo freeshop instaladas próximas ao 
limite internacional e voltadas ao público brasileiro. O comércio advindo 
das lojas freeshop gerou grandes impactos no Paraguai do ponto de 
vista econômico, trazendo desenvolvimento, novos postos de trabalho 
e promovendo uma maior integração na região (Oddone; Prado, 2015). 
A referida atividade comercial potencializou a economia de uma zona de 
fronteira possuidora de belos atrativos turísticos, implicando no intenso 
turismo de compra, gerando circulação de mercadorias, elevação do 
capital, geração de emprego e investimento público e privado (Polon, 
2014). Portanto, frente à experiência Paraguaia, é possível afirmar que 
os freeshops do lado brasileiro poderão trazer uma contribuição positiva 
aos municípios onde serão instalados. Não obstante, faz-se necessária 
a criação de uma agenda para a efetivação desse comércio nas cidades 
gêmeas que conte com a participação dos diversos atores governamentais, 
bem como por representantes locais dos municípios contemplados pelos 
freeshops (Oddone; Prado, 2015).
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RESUMO

O mundo inteiro está dividido em Estados que atuam de modo global num 
sistema de governança multilateral representativa na nova distribuição do 
poder mundial regido pela Organização das Nações Unidas (Conselho 
de Segurança). Em que esse sistema exige cooperação e não conflito, 
salvo em seu direito de polícia (Bull, 2002). Utilizando a diplomacia como 
alternativa à guerra, um instrumento de ação externa. Nesse sentido, 
entende-se que para a formulação de uma grande estratégia deve-
se combinar política de defesa e política externa. O que se pretende 
é realizar uma avaliação sobre as ações que diminuíram o papel do 
Estado e o consequente impacto na questão da soberania, defesa e sua 
política externa no atual cenário brasileiro. E, por fim, contextualizar os 
discursos geopolíticos nas redes de poder internas do Estado. O Brasil 
contribuiu para o aprimoramento das estruturas de governança global ao 
participar das operações de paz da ONU, cooperar com países menos 
desenvolvidos, disputar assento no Conselho de Segurança, ou seja, 
exercendo responsabilidades pela integridade do sistema internacional. 
Reiterando, de acordo com Rosenau (2000), “um mundo de paz e 
cooperação”, onde os negócios possam prosseguir tranquilamente. A 
chamada governança global compreende o conjunto de instituições, 
normas e regimes multilaterais existente no âmbito internacional. Diante da 
crise do sistema financeiro mundial, com seu auge em 2008, configurou o 
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mundo para o acirramento da competição internacional econômica, política 
e militar, basta observar o empobrecimento massivo da população, a 
intensa fuga de excedentes, o aumento da exploração da força de trabalho 
e a alta concorrência das mercadorias da China no mercado mundial. 
De acordo com Harvey (2011), na disputa do poder do capital sobre o 
trabalho, o capital sempre vai reprimir os trabalhadores e suprimir salários. 
É nesse momento que o aparelho do Estado tende a achar meios para 
controlar e superar as dificuldades, com incentivos permanentes para 
o dinamismo organizacional e tecnológico. Portanto, faz-se necessário 
um complexo militar e industrial que oriente os caminhos da inovação. 
No âmbito da Segurança e Defesa nacional, atualmente, o impacto de 
o país garantir a continuidade de projetos estratégicos nacionais entra 
em contradição com a política econômica do governo em exercício. Uma 
das principais medidas anunciadas pelo governo do Presidente Temer 
foi de limitar os gastos públicos, através da aprovação da PEC 55 pelo 
Senado, que congela os gastos por 20 anos a partir de 2017, com uma 
possível revisão em 10 anos, numa tentativa de solucionar a questão 
fiscal através do controle de despesas. A diminuição dos recursos afeta 
políticas públicas que beneficiam diretamente as classes sociais mais 
baixas, aqueles que mais dependem dos serviços do Estado, o que tende 
a piorar a qualidade de vida e retroceder o quadro de desigualdade social 
do país, que melhorou nos últimos anos. Da mesma forma o impacto do 
teto dos gastos atinge investimentos em projetos estratégicos nacionais, 
que podem ser desastrosos. Projetos estratégicos como o Acelerador de 
Luz Sincroton, ou o Reator Multipropósito, estão correndo sérios riscos. A 
consequência imediata da descontinuidade desses programas é a saída de 
cientistas e pesquisadores de altíssimo nível para países onde a Ciência 
seja entendida como fator de desenvolvimento. Os projetos estratégicos 
das três Forças Armadas, como o PAC Defesa (Programa de Aceleração 
do Crescimento), destinado à aquisição de helicópteros de médio porte 
HX-BR, a nova aeronave de transporte de médio porte chamado projeto-
KC-X, os caças Grippen NG, o Programa Nuclear (PNM), o Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), a implantação do Sistema 
Integrado de Fronteiras – SISFRON, o projeto ASTROS 2020 e a aquisição 
dos Blindados Guarani, tiveram redução de 44,5% desde 2012 e com 
maior impacto nos anos de 2016/17, com cifras abaixo de 5 bilhões em 
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investimento. Alegando incertezas técnicas e elevados custos, a Marinha 
anunciou a desmobilização do Navio-Aeródromo. O Brasil era o único 
a possuir “porta-aviões” no Hemisfério Sul e um dos seis do mundo a 
possuir um instrumento chave para projeção de poder do país. A fusão 
da Boeing e Embraer. A Embraer é a principal empresa aeroespacial do 
país. Uma empresa de caráter estratégico que precisa ser rigidamente 
regulada pelos seus governos. Mesmo com a privatização da Embraer, 
em 1994, o poder de veto foi mantido, desse modo, a transferência do 
controle acionário para Boeing representa a renúncia de se desenvolver 
de forma autônoma. Ainda em 2017, o Ministério das Relações Exteriores 
(MRE) firmou acordo com os Estados Unidos, que deve ser o primeiro 
país a utilizar o Centro de Lançamento de Alcântara, a base que tem 
melhor localização do mundo para lançamento de satélites. A política 
econômica adotada tem impacto direto na política estratégica devido às 
características territoriais e marítimas do país, com a maior reserva de 
petróleo e cerca de 1/3 de água do mundo.
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RESUMO

A produção de resíduos vem aumentando de forma significativa ao longo 
dos anos. A Revolução industrial teve papel fundamental neste processo, 
pois a partir daquele momento surgiram novos meios de produção, 
novas tecnologias e o consumismo passou a fazer parte dos pares de 
comportamento, implicando diretamente no aumento da extração de bens 
da natureza. Nesse contexto, tem importância também aqueles resíduos 
provenientes das atividades prestadoras de serviços, como por exemplo, 
os resíduos de construção civil, industriais, domiciliares, e serviços de 
saúde. Os hospitais se encontram entre as organizações geradoras 
de grandes quantidades de resíduos, causadores muitas vezes de 
seríssimos problemas à sociedade. Segundo Avancini et al (2012) “quando 
descartados indevidamente, os resíduos de serviço de saúde são capazes 
de colocar em risco a qualidade de vida tanto da população atual, quanto 
da de futuras gerações, além de comprometer os recursos naturais”. 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar e debater os estudos 
desenvolvidos sobre a gestão dos resíduos de serviços de saúde, assim 
como identificar as formas de cooperação em dois hospitais localizados 
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na fronteira Jaguarão (Brasil) e Rio Branco (Uruguai) no âmbito do projeto 
de pesquisa Gestão Ambiental Transfronteiriça: desafios ao Mercosul, 
do curso de Gestão Ambiental do Centro de Integração do Mercosul da 
Universidade Federal de Pelotas. De forma específica, o estudo tem por 
objetivo identificar as semelhanças e diferenças nas políticas de resíduos 
dos serviços de saúde de Brasil e Uruguai; identificar as semelhanças e 
diferenças nas políticas de resíduos dos serviços de saúde das cidades 
de Jaguarão e Rio Branco; identificar os procedimentos relacionados aos 
resíduos de serviços de saúde, desde a geração, separação e destinação 
final e observar in loco os procedimentos dos resíduos de serviços de 
saúde. Para tanto, o estudo se desenvolveu a partir de uma abordagem 
qualitativa, envolvendo uma pesquisa bibliográfica, documental, além da 
observação e uma entrevista com os responsáveis pelo gerenciamento 
dos resíduos nos hospitais. A revisão de literatura aborda os diferentes 
tipos de resíduos em hospitais, a história dos hospitais, a diferença 
nas políticas de resíduos sólidos que existem nas cidades de fronteira. 
Também estão sendo realizadas visitas técnicas, as quais por meio da 
observação têm o objetivo de conhecer e identificar os procedimentos 
in loco relacionados aos resíduos de serviços de saúde. De acordo com 
Cherubin (1997), o hospital “é uma das partes mais importantes em um 
município”. Os hospitais desempenham funções importantíssimas para 
a sociedade, tais como: preventivas – prevenir a doença; restaurativas 
– restaurar a saúde através de tratamentos curativos, diagnósticos; de 
ensino – exercer funções educativas para aprendizado e treinamento 
das pessoas; e, de pesquisa – promove o conhecimento de práticas 
hospitalares através de métodos técnicos como também administrativos. 
Segundo Garcia e Ramos (2004), os resíduos de serviço de saúde são 
apenas aqueles considerados derivados de lugares como hospitais, 
clínicas médicas e outros geradores. No entanto, existem outros locais em 
que também são gerados esses tipos de resíduos, dentre eles podemos 
citar clínicas veterinárias, farmácias, clínicas odontológicas. No Brasil, 
de acordo com a Resolução RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004, o 
gerenciamento dos RSS é definido como um conjunto de procedimentos 
de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e 
técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção 
de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento 
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seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a 
preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. 
Nesse contexto, os hospitais localizados em áreas de fronteira adquirem 
uma perspectiva distinta no gerenciamento dos resíduos provenientes 
de suas atividades. Essa perspectiva os remete à localização geográfica 
de delimitação política e, no caso das cidades de Jaguarão (Brasil) e Rio 
Branco (Uruguai), tornam-se mais emblemáticas considerando ser um rio 
(Rio Jaguarão) o delimitador da fronteira. O estudo em desenvolvimento 
tem como objeto de análise os desafios do gerenciamento dos RSS em 
áreas de fronteira (Brasil e Uruguai). Para tanto, estão sendo realizados 
estudos nos municípios de Jaguarão e Rio Branco. Importante destacar 
a existência da delimitação política, contudo, a proximidade geográfica 
que une ou separa os países possibilita uma integração/cooperação 
entre as partes. O estudo busca responder a pergunta: como ocorre o 
gerenciamento dos RSS em áreas de fronteira entre países? Pretende-
se, ainda, colaborar para fortalecer a capacidade dos gestores locais 
frente ao desafio da gestão dos RSS. 
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RESUMO

A questão ambiental nas relações internacionais vem ganhando cada 
vez mais espaço, sendo um dos assuntos mais trabalhados, assim 
como uma prioridade na agenda internacional. A década de 1990, por 
exemplo, do recém-concluído século XX, tem sido considerada a época 
das conferências sociais globais, pela imensa proliferação de encontros 
promovidos. Um desses temas, ao qual se atribuiu maior prioridade, foi a 
preocupação com os impactos ambientais no planeta. Não por acaso, o 
encontro que inaugurou a agenda social global foi a Conferência Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nesse contexto, o presente 
trabalho tem por objetivo apresentar e debater a temática ambiental a 
partir da realização das três Conferências das Nações Unidas – ONU, 
realizadas em 1972, 1992 e 2002. Em termos metodológicos, optou-se 
pela realização de uma breve revisão documental das Conferências 
das Nações Unidas em relação ao meio ambiente, realizadas em 1972, 
1992 e 2002. A revisão documental foi de suma importância para a 
compreensão do debate ambiental em nível internacional, sendo as 
referidas Conferências as principais realizadas sobre o tema. De forma 
complementar, o estudo bibliográfico de temas como meio ambiente e 
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regimes internacionais ganham importância na medida em que auxiliaram 
na compreensão mais ampla sobre a temática. Os problemas de cunho 
ambiental geralmente não serão de apenas um Estado, e por conseguinte, 
dificilmente serão resolvidos sem uma aliança entre vários países. A 
partir disso, nota-se também uma necessidade da criação de regimes e 
organizações internacionais para facilitar o processo de integração e gerar 
soluções comuns e efetivas para os problemas que englobam a todos. 
Considera-se fundamental entender a introdução da agenda ambiental 
no âmbito internacional, como ela ganhou espaço e quais os fatores que 
incentivaram essa inserção, quais os novos conceitos e abordagens que 
foram criados a partir dessa ampliação, os problemas que a questão 
ambiental implica, isso é, entender os diversos elementos que englobam 
a questão do meio ambiente, por meio de O’neill (2009). Dentro dessa 
abordagem mais “ambientalista” das relações internacionais, é importante 
perceber não apenas os malogros relacionados às causas ambientais, 
mas também as interações internacionais que surgem para tentar resolvê-
los (Keohane; Nye, 2001). É possível contextualizar abordagens típicas 
das relações internacionais, e até mesmo aplicá-las no meio ambiental. 
As três Conferências das Nações Unidas que antecederam a Rio +20, 
que são a Conferência de Estocolmo (1972), a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (1992) e a Cúpula 
Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (2002), são as bases 
do debate internacional sobre o meio ambiente. Os encontros da ONU 
relativos à temática ambiental, iniciados em 1972 com a Conferência 
de Estocolmo, têm sido mais frequentes e com uma evolução da sua 
agenda. Em um primeiro momento, eram abordados apenas problemas 
pontuais, e esses eram discutidos por países ricos. Com o passar do 
tempo, percebeu-se que esse assunto possuía maiores dimensões, 
envolvendo todos os países para solucionar um problema que, sendo 
a primeira vista estritamente ambiental, correlaciona-se com economia, 
política, e a sociedade. Com essa percepção, houve uma expansão do 
tema ambiental para diversas esferas de atuação, revelando problemas 
basilares que incutiram diretamente no assunto, como, por exemplo, 
a desigualdade entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, e 
seus conflitos de interesses. Partindo desse pressuposto, novos atores 
envolveram-se na questão, como a sociedade civil, organizações não-
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governamentais, sindicatos, entre outros, e as Conferências discutidas 
no presente trabalho gradativamente ganharam espaço e importância 
no sistema internacional. Como resultante deste processo, além das 
Conferências citadas, ocorreu a Rio+20 em 2012, atestando a continuidade 
do tópico na agenda internacional, assim como a importância do Brasil 
na discussão, visto que seria a segunda vez apresentando-se como 
país-sede de uma Conferência ambiental.
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