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APRESENTAçãO

AS ORIGENS E O DESENVOLVIMENTO DO UNBRAL 
FRoNtEIRAS EM 2014 

ADRIANA DORFMAN

ARThUR BORBA COLEN FRANçA 

os textos que seguem formam o 1º Anuário Unbral Fronteiras - Portal de 
Acesso Aberto das Universidades Brasileiras sobre Limites e Fronteiras. Esses 
textos foram escritos no verão e no outono de 2015, e representam o trabalho, 
as negociações, os questionamentos e as análises feitas desde o início do proje-
to Unbral, no verão de 2013. o caráter multidisciplinar da equipe Unbral acaba 
por refletir também na produção dos textos que seguem, que usam como refe-
rência geógrafos e historiadores, cientistas da informação e cientistas políticos, 
internacionalistas e filósofos...

A ideia do Unbral Fronteiras surgiu durante a realização do IV Seminário 
de Estudos Fronteiriços, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, em maio de 2013. 
Naquele momento, os pesquisadores reunidos foram provocados pelos organi-
zadores do evento a pensar nos rumos dos programas de pós-graduação, nas al-
ternativas de colaboração e nas estratégias para qualificar as pesquisas. dentre 
as várias possibilidades levantadas nessas conversas, aquela relativa à difusão 
digital das produções sobre limites e fronteiras no Brasil nos acompanhou. Con-
siderando-se haver uma saturação no formato revista, haja vista a quantidade 
de periódicos em circulação e a dispersão histórica e geográfica do conteúdo e 
de seus produtores, a opção por uma plataforma de acesso aberto que incre-
mentasse a visibilidade dos trabalhos já realizados surgiu como opção.

diante da boa estrutura de preservação de trabalhos acadêmicos disponí-
vel na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nossa instituição de origem, e 
da colaboração entre a pesquisadora de fronteiras Adriana dorfman e o biblio-
tecário-documentalista Alexandre Ribas Semeler em projetos anteriores, espe-
cialmente na digitalização dos 40 anos de Boletim Gaúcho de Geografia e em 
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sua publicação no sistema eletrônico de editoração de revistas, em padrão de 
acesso aberto, nos sentimos capazes de encarar a tarefa de organizar um repo-
sitório para disponibilizar os materiais sobre a fronteira brasileira. A proposta foi 
bem acolhida pelo Instituto de Geociências da UFRGS, que disponibilizou seus 
servidores e a estrutura da Biblioteca do IGEo e do departamento de Geografia 
e pelo Ministério da Integração Nacional, que repassou os recursos necessários 
para a montagem de uma equipe em dezembro de 2013. 

Nos lançamos a construir uma ferramenta de apoio à revisão bibliográ-
fica indispensável na produção de pesquisas. o Unbral Fronteiras  tem como 
objetivo suprir uma necessidade premente de organização e disponibilização 
dos trabalhos científicos e da produção técnica sobre as fronteiras brasileiras, 
diminuindo a atual dispersão da produção. outra intenção do projeto é exerci-
tar metodologias ligadas à construção de bases de dados, artefatos do conhe-
cimento cada vez mais relevantes na sociedade contemporânea, raramente 
empregados nas investigações sobre as fronteiras no Brasil, pois desafiam pes-
quisadores formados nas Ciências Humanas. Assim, a opção pela construção 
de um repositório temático se justifica tanto pela possibilidade de atualização 
permanente, quanto pelo desejo de exercitar-se em metodologias de bases de 
dados e das humanidades digitais. 

desde então, vimos trabalhando para responder várias perguntas e en-
frentar diferentes desafios. Começando pelo objeto, pois qualquer pessoa que 
já tentou fazer uma pesquisa bibliográfica sobre fronteiras sabe da grande revo-
cação que a palavra possui. Isso quer dizer que uma pesquisa com o termo fron-
teira apresenta muitos resultados irrelevantes para os nossos objetivos, uma 
vez que a palavra tem muitos significados diferentes. Na Classificação decimal 
Universal (CdU), empregada na organização do acervo de bibliotecas físicas, o 
termo fronteira recebe o número 341.222, subdividindo-se em Fronteiras Artifi-
ciais, Fronteiras Estratégicas, Fronteiras Fechadas, Fronteiras Históricas, Frontei-
ras Nacionais ou Fronteiras Naturais, uma visão compatível com a teoria clássica 
das fronteiras, mas que não se aplica a muitos dos trabalhos hoje produzidos. 
Assim, fez-se necessário um movimento para delimitação dos contornos exter-
nos do tema e de sua organização interna.
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Para delimitar o objeto, pareceu-nos que o melhor seria definir, de forma 
conjunta e coletiva, o que constitui, afinal, o objeto dos Estudos Fronteiriços. 
Para consultar a comunidade, coletamos as dúvidas surgidas nos primeiros me-
ses de coleta da produção dos colegas e formulamos um questionário para ex-
perts em Estudos Fronteiriços. Aqui surgiu uma nova pergunta: quem são os pes-
quisadores que se dedicam ao tema no Brasil? Para responder a essa pergunta, 
fizemos buscas nos diretórios da CAPES e do CNPq, identificando os programas 
de pós-graduação que apresentassem a palavra fronteira em sua denominação 
ou em alguma de suas linhas de pesquisa, e listamos os investigadores ligados 
aos mesmos. Enviamos e-mails a esses colegas e tabulamos os resultados, que 
são apresentados no artigo “Circunscrição temática do Unbral Fronteiras a par-
tir da Análise do Questionário para experts em Estudos Fronteiriços”. A análise 
das respostas permitiu também tirar conclusões sobre a distruibuição territorial 
dos pesquisadores e sua formação. À pergunta sobre o recorte temporal a ser 
analisado, respondemos tomando como referência a experiência dos pesquisa-
dores ligados ao projeto e que com ele dialogam.

o Brasil possui hoje vários centros de pesquisa dedicados aos Estudos 
Fronteiriços, mas não dispõe de uma base de dados interoperante em que tais 
pesquisas sejam visibilizadas, facilitando revisões bibliográficas consistentes. A 
dispersão de dados e produção se relaciona com a própria característica geográ-
fica do objeto em pauta: a condição periférica e regional da fronteira implica fre-
quentemente abordagens localizadas e de restrita circulação. tal configuração 
impacta no trabalho dos pesquisadores, dificultando a revisão bibliográfica e 
gerando uma relação vertical com enfoques originados em autores estrangeiros, 
cuja realidade muitas vezes difere daquela vivida em nosso país. observações a 
respeito da produção brasileira em fronteiras e sua relação com a conceituação 
originada em outros países encontra-se nesse Anuário.

A partir dessas pistas, seguimos nos interrogando sobre as melhores ma-
neiras de apresentar essa produção. desde o início tínhamos um compromis-
so com a construção de um repositório ao conhecimento científico de acesso 
aberto. tais portais englobam conteúdos oriundos de periódicos e repositórios 
institucionais, amplificando a comunicação científica na web. É importante su-
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blinhar que essa é uma opção política em relação à ciência, posto que se baseia 
na open Access Initiative (oA), cujos argumentos são de que a investigação, os 
investigadores, os contribuintes cujos recursos são direcionados à investigação 
e a sociedade em geral são beneficiados pelo acesso aberto aos frutos da pes-
quisa científica, sem prejuízo aos direitos do autor, conforme detalhamos no 
capítulo dedicado às boas práticas na construção do Unbral Fronteiras. 

Através da construção desse repositório de acesso aberto, tem-se a expecta-
tiva de contribuir com análises do conhecimento científico sobre a área. Além de 
servir para coletar, preservar e divulgar a informação sobre a fronteira brasileira, 
o Unbral Fronteiras também se propõe a realizar análises métricas e visuais sobre 
os conteúdos nele depositados. Através da utilização de técnicas de mineração de 
dados como a co-word analysis, método utilizado para identificar as tendências 
de pesquisa em grandes massas de informação textual científica, são aplicados 
protocolos de visualização da informação para o tratamento dos metadados das 
publicações do Unbral Fronteiras. Um primeiro exercício de cientometria encon-
tra-se no capítulo dedicado à análise de domínio aplicada aos Estudos Fronteiriços 
brasileiros. tais análises continuarão a ser consolidadas em Anuários da Pesquisa 
sobre os Limites e as Fronteiras Brasileiras, esta sendo a primeira edição.

Espera-se que uma melhor visualização do campo dos Estudos Fronteiri-
ços traga efeitos também no aprimoramento da gestão pública e no fomento 
da integração regional. Em síntese, espera-se contribuir para a ampliação da 
cidadania, dentro e fora da faixa de fronteira.

---
o primeiro texto, “Panorama, percurso e possível agenda para os Estu-

dos Fronteiriços brasileiros” exploramos três vertentes: traçamos um panorama 
dos Estudos Fronteiriços contemporâneos no ocidente, a partir de bibliografia 
recente do Atlântico Norte, descrevemos o percurso dos estudos da fronteira 
brasileira, tendo como marco importante a redemocratização nos anos 1980 e 
a globalização, com seus efeitos na redefinição do caráter e funções desempe-
nhados pelas fronteiras e ousamos sugerir agendas de pesquisa para os pesqui-
sadores de fronteira das universidades brasileiras. de forma propositiva, mas 
respeitosa, os autores procuram estimular o diálogo entre a academia brasileira 
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e a latinoamericana, em uma tentativa de transfronteirizar nossos estudos, e 
entre a academia brasileira e a do Atlântico Norte, para que possamos nos apro-
priar e dialogar com os avanços teóricos contemporâneos.

Já em “Análise de domínio aplicada aos Estudos Fronteiriços brasileiros: 
metadados de publicações científicas de acesso aberto extraídos da Plataforma 
Lattes”, Alexandre Ribas Semeler, Rafael Antunes dos Santos e Kim Ueda Soares 
descrevem aspectos ténicos da criação da base de dados do Unbral Fronteiras, e 
também dedicam-se a identificar os termos freqüentes nas coleções do Unbral. 
Ao aplicar a análise de domínio nessas coleções (artigos, capítulos de livros, 
livros, teses e eventos), é possível tirar conclusões iniciais sobre os objetos prin-
cipais dos Estudos Fronteiriços brasileiros.

os dois capítulos seguintes abordam a interlocução entre a equipe, os pes-
quisadores de fronteiras e algumas instituições de ensino superior no Brasil. No 
texto “Circunscrição temática do Unbral Fronteiras a partir da análise do ques-
tionário para experts em Estudos Fronteiriços”, apresentamos o resultado do 
questionário respondido por cerca de 100 pesquisadores da área. Aproveitamos 
para registrar aqui nosso agradecimento por sua colaboração. 

o próximo texto relata os contatos feitos com colegas de investigação e 
temática e com sua universidades, na forma de negociação de termos de coope-
ração. No referido capítulo, buscamos explicitar os mecanismos de colaboração 
que desenhamos e que nos mostraram a grande diversidade que subjaz à apa-
rente homogenidade das práticas de indexação nas instituições de ensino supe-
rior brasileiras.Por fim, discutem-se as modalidades de repositórios, em busca 
de protocolos para o Unbral Fronteiras.

A conclusão sumariza os capítulos e delineia perspectivas para o trabalho 
do qual nos fizemos cargo, de visibilização da produção dos colegas em seus 
diferentes ambientes organizacionais e perspectivas colaborativas. 

Incluimos ainda nesse volume o Manual de Identidade Visual do Unbral 
Fronteiras, as minutas dos termos de cooperação e documentos da Iniciativa de 
Budapeste pelo Acesso Aberto, sublinhando os pontos relevantes para nortear 
a colaboração. 
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Esperamos que a leitura seja esclarecedora a respeito dos desafios que 
encontramos e permita qualificar os Estudos Fronteiriços brasileiros, estimulan-
do a cooperação nessa e em outras iniciativas.

os autores
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PANoRAMA, PERCURSo E PoSSíVEL AGENdA PARA oS 
ESTUDOS FRONTEIRIçOS BRASILEIROS

ADRIANA DORFMAN

ARThUR BORBA COLEN FRANçA

1 introdUção

o presente texto se move em direções distintas. Primeiramente, o artigo 
traça um breve panorama dos Estudos Fronteiriços ocidentais contemporâneos 
em sua relação com a conjuntura mundial e com a teoria das fronteiras brasilei-
ras, a partir de bibliografia recente. A seguir, delineia-se o percurso dos estudos 
sobre a fronteira brasileira em dois momentos: a partir da Proclamação da Repú-
blica brasileira (1888), com base no estudo realizado por Márcia Sprandel (2005), 
e depois da redemocratização, levando em conta a experiência dos autores e o 
depoimento de figuras centrais na construção do campo; agradecemos aos pro-
fessores Neiva o. Schaeffer, tito Carlos Machado de oliveira, Lisandra Lamoso e 
Edson Belo as informações compartilhadas. Finalmente, o texto apresenta uma 
possível agenda de pesquisa para os Estudos Fronteiriços brasileiros, a partir do 
observado em eventos e no manuseio dos textos encontrados durante a organiza-
ção do Unbral Fronteiras – Portal de Acesso Aberto das Universidades Brasileiras 
sobre Fronteiras e Limites. É importante frisar que não nos propomos, neste arti-
go, a analisar quantitativa ou qualitativamente os textos inseridos no Portal, uma 
vez que tal esforço foi realizado noutro texto deste Anuário.

Sob diversos ângulos, a fronteira tem se tornado central para a administra-
ção do estado brasileiro nos últimos anos. Certamente a securitização, processo 
pelo qual a segurança pública torna-se o argumento central nas relações entre 
sociedade e Estado (Gruszczac, 2010), marca a gestão estatal das fronteiras no 
globo, com ênfases e significados ligados à segurança pública, nacional e inter-
nacional (Machado, Novaes, Monteiro, 2009; dorfman, França, 2013). o governo 
brasileiro mobiliza suas instituições como decorrência dos processos securitizató-
rios pós 11-S, mas também o faz dentro de um projeto maior, e mais antigo, de 
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construção do Brasil potência. Ambos movimentos se traduzem no reforço das 
instituições de controle e repressão, no incremento da indústria bélica, no reforço 
no combate ao contrabando e ao tráfico de drogas e na organização de megae-
ventos que buscam reposicionar o Brasil no cenário sul-americano e mundial. tra-
ta-se de investir principalmente em equipamento e também na mobilização de 
pessoal, aparelhando a fronteira brasileira em aspectos infraestruturais, através 
da construção de passagens ágeis e confiáveis e de aprofundar a presença do 
aparato estatal nas áreas de fronteira em que os fluxos devem ser contidos.

Esta mobilização ultrapassa o plano da representação, sua concretude é 
evidente. É possível mencionar, por exemplo, o lançamento do PEF, Plano Es-
tratégico de Fronteiras, em 2011, e, para sua realização, a ENAFRoN, Estratégia 
Nacional de Fronteiras, promovida pelo Ministério da Justiça (Brasil, 2011); o 
SISFRoN, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras e as diversas edi-
ções da operação Ágata, das Forças Armadas e a operação Fronteira Blindada, 
executada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Esses projetos nacionais 
de segurança nas fronteiras têm como foco a repressão de delitos transfron-
teiriços, ações ilícitas cuja organização e resultados extrapolam os limites terri-
toriais e envolvem nacionais de dois ou mais países, “que prejudicam o Estado 
como um todo, mas que materializam suas mazelas na forma de homicídios, 
circulação de entorpecentes e aliciamento de menores justamente nas áreas 
fronteiriças, tornando básica uma intervenção direta e articulada de órgãos de 
segurança pública” (André overbeck, comunicação pessoal, dez 2012).

No que tange à construção de infraestrutura energética e de redes de 
transporte que liguem as partes interiores do território brasileiro aos grandes 
centros nacionais e do além-mar, a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura 
Regional Sul-Americana (IIRSA) se destaca. É importante mencionar, também, 
que o governo brasileiro promove ou promoveu recentemente ações voltadas à 
construção da cidadania em seus territórios fronteiriços, como o PAIR (Estraté-
gia Regional de Enfrentamento ao tráfico de Crianças e Adolescentes para Fins 
de Exploração Sexual no MERCoSUL), o II PNPM (Plano Nacional de Políticas 
para as Mulheres), o Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras, do Ministé-
rio da Saúde (SIS-Fronteira), o Projeto Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira 
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(PEIBF), do Ministério da Educação e iniciativas de documentação de cidadãos 
fronteiriços (como a Carteira de Fronteiriço disponível nas fronteiras com a Ar-
gentina, a Bolívia e o Uruguai), entre outros projetos implementados. 

Esses projetos têm ações concretas como a implementação do Centro de 
Atendimento a Mulheres Migrantes, em Roraima, fronteira Brasil-Venezuela, e a 
Casa de Atendimento à Mulher Binacional, no Rio Grande do Sul, fronteira Bra-
sil-Uruguai. Importante mencionar ainda a instalação da Universidade Federal 
da Integração Latino-Americana (UNILA), em Foz do Iguaçu-PR, da Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS) e da Universidade Federal do Pampa (UNIPAM-
PA), com todos os seus campi na faixa de fronteira. A expansão das instituições 
federais de ensino superior nas regiões de fronteira se deu através do Programa 
de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI). outro projeto que vem alvoroçando as regiões fronteiriças é a previsão 
de instalação de free-shops nas cidades-gêmeas: fez-se necessário definir le-
galmente o que são cidades-gêmeas, determinar quais das cidades fronteiriças 
podem ser assim qualificadas, sempre em fóruns de debates com importante 
adesão dos atores locais.

Além das ações na escala nacional, inúmeras iniciativas e atos da paradi-
plomacia liberal, envolvendo os níveis estaduais e municipais, bem como agen-
tes privados, compõem a gestão das fronteiras brasileiras.

Apesar de presentes, as ações de construção da cidadania na fronteira bra-
sileira são menos visíveis que as de implementação de medidas de segurança, ao 
menos para a opinião pública nacional, o que pode ser atribuído a uma visão tradi-
cional das fronteiras, que privilegia as tentativas estatais de controle das ameaças.

2 teoriAS PArA AS FronteirAS em 4d,  
mUltidimenSionAiS e móveiS

Na produção moderna dos limites internacionais, a definição, a delimi-
tação e a demarcação constituíam-se em operações necessárias para traduzir 
os acordos diplomáticos para o plano concreto e implementar territórios. Às 
fronteiras modernas, acrescenta-se hoje uma estrutura digital, que parece ga-
rantir o controle para além da presença de guardiães. Esse equipamento inclui 
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scanners, drones, rfid e outros objetos produzidos geralmente por empresas 
privadas para o controle estatal. Por isso, podemos considerar que, à definição, 
delimitação e demarcação das fronteiras, agrega-se hoje uma quarta operação, 
um quarto “d”, a digitalização do limite internacional e das informações da po-
pulação e das mercadorias por ele classificado.

Além do impactante e dispendioso aparato situado na fronteira, os do-
cumentos inteligentes, a produção de bancos de dados biométricos e o devas-
samento das comunicações pessoais indicam que o controle, anteriormente 
exercido na passagem dos limites territoriais, se incrusta nos corpos através das 
tecnologias de localizabilidade, das quais o GPS no celular é a mais evidente 
(Amoore, 2009). toda essa tecnologia de controle é concomitante à multiplica-
ção das redes de comunicação e transporte já amplamente entendidas como 
refuncionalizadoras do espaço geográfico em geral. Assim, há uma multiplica-
ção de fronteiras: aquelas que já estavam nos limites do território estatal se 
tecnificam, e a elas se somam as fronteiras nas redes.

A bibliografia compilada nessa seção é, na sua maioria, originária na Europa. 
diante das dinâmicas de digitalização do território, de mobilidade do capital e 
das pessoas, as fronteiras europeias revestem-se de caráter ambíguo: apagadas 
internamente e dramáticas em suas margens. Novas fronteiras estatais surgiram, 
também: segundo Vladimir Kossolov, depois do colapso da URSS em 1991, 20 no-
vos limites, acompanhados de suas pendências históricas, emergiram (1992). da 
mesma forma, os processos de integração e alargamento da União Europeia afe-
taram e continuam afetando enormemente as percepções contemporâneas de 
limites e fronteiras (van Houtum; Scott, 2005). 

Nos termos da fronteirização, a fronteira pode ser vista como dispositivo 
de regulação em processos de inclusão-exclusão. É nesse sentido que david 
Newman e Anssi Passi (1998) afirmam que a linguagem que usamos para discu-
tir fronteiras está mudando. As ideias de limites, fronteiras, áreas fronteiriças, 
passagens fronteiriças e delitos transfronteiriços estão cada vez mais sendo usa-
das em sentido metafórico, e não mais necessariamente fazem referência ao 
objeto típico dos geógrafos: a fronteira estatal. Em comunicação oral, os autores 
afirmam que, no estudo das fronteiras, as teorias se fazem pela conceituação, 
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o que explica a multiplicação de conceitos que buscam dar conta da realidade 
mutante das fronteiras (2014).

Essa mudança de linguagem pode ser entendida como consequência das mudan-
ças no território, em duas direções. A primeira decorre do entendimento do poder e de 
sua manifestação territorial como multidimensional: trata-se de superar a armadilha 
do território (uma tradução da expressão territorial trap, cunhada por John Agnew para 
criticar a naturalização da territorialidade do estado, que leva a considerar essa escala 
como a única relevante nos processos políticos) (Agnew, 1994), levando à ampliação da 
concepção de Estudos Fronteiriços.

Se temos territórios delineados por diferentes processos sociais, em diferen-
tes escalas geográficas, torna-se possível falar em fronteiras, descontinuidades ou 
fraturas no espaço urbano, no interior do território estatal, entendendo a existência 
de fraturas dentro da cidade e mesmo dos bairros. Descontinuidades são concebi-
das como efeitos da organização dos espaços, na forma de assimetrias, duplicação, 
acumulação e áreas-tampão (Renard, 2002). tratar as descontinuidades como fra-
turas coloca em cena o aspecto conflitivo dessa funcionalidade. Cada lado da fratu-
ra apresenta singularidades que permitem sua identificação, seja pela presença do 
asfalto, tamanho dos terrenos, distribuição de praças, moradias irregulares, zonas 
de tráfico de drogas, entre outros elementos. A presença desses elementos é apa-
rente para aqueles que praticam tal território, traduzindo-se em ambientes de uso 
e circulação desiguais – ainda que aparentemente não se distingam aos olhos de 
observadores que não participem das relações internas ao espaço (fragmentado), 
que nele não se territorializem. Na cidade, conceber a fratura rompe com a ideia de 
homogeneização e padronização, traçando ambientes fronteiriços, delimitados por 
muros, representados nas avenidas e ruas, não somente por suas características físi-
cas, mas também pelo componente cultural. Essa não-homogeneidade provém das 
formas de ocupação, que consideram as especificidades locais, e diferentes usos 
dos recursos e culturas (Heidrich, 2007; Cunha, 2014). 

A segunda direção em que se amplia o conceito de fronteira supera o 
entendimento do território como extenso, ao considerar as características 
contemporâneas da sociedade em rede, em fluxos. Conforme Chris Rumford, 
teorizar fronteiras hoje tornou-se relevante por sua relação com as redes e mo-
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bilidades contemporâneas (2006). Segundo o autor, as fronteiras se multiplica-
ram e passaram por mudanças escalares ligadas à reticularização da sociedade 
global, que projeta a influência dos limites além da territorialização do estado 
(velhas fronteiras, agora investidas de aparatos de controle que reforçam o ca-
ráter territorial do poder) e gera novas fronteiras ligadas ao acesso ou interdição 
às redes e às possibilidades que elas representam (idem). 

os processos de estabelecimento desses limites são descritos como fron-
teirização e flexionados como desfronteirização, refronteirização e transfron-
teirização. Para tentar aprofundar e diferenciar os processos fronteiriços con-
temporâneos englobados pelo território multidimensional e pela sociedade em 
rede, revisaremos muito brevemente uma cornucópia de tendências recentes 
da produção internacional sobre fronteiras. Apresentaremos algumas teorias re-
levantes, desenvolvimentos teóricos ligados à digitalização dos territórios e das 
biografias. tratando de compreender dinâmicas e fluxos e não de propor classi-
ficações, buscaremos conceituar processos de transfronteirização, as fronteirida-
des, os processos de inclusão e exclusão, as visões que assimilam as fronteiras às 
descontinuidades ou que as descrevem como espaços transversos, lembrando da 
existência de fronteiras não-estatais e fronteiras não-territoriais, bem como de 
estudos sobre as dimensões estéticas do poder materializado nas fronteiras. 

A era de hoje é a da seletividade fronteiriça, da abertura e do fechamento de 
fronteiras, concomitantemente. As fronteiras podem se abrir para determinados 
fluxos e se fechar para outros, simultaneamente (Amilhat-Szary; Giraut, 2015). 
A seletividade das fronteiras permite administrar necessidades econômicas e de 
diferenciação regional. 

Henk van Houtum e James Scott afirmam que o estado da arte em Estu-
dos Fronteiriços constitui-se em traçar diferentes, e por vezes conflitivos, enten-
dimentos de fronteiras estatais (2014). Newman e Paasi (1998) escrevem que o 
mundo contemporâneo é caracterizado por processos sociais, políticos e econô-
micos divergentes, com diferentes interpretações de seus significados. Citando 
oommen (1995), os autores veem nessas interpretações divergentes três possi-
bilidades: finalismos (endisms) - fim da história, da geografia, da ideologia; pós
-ismos (postisms) - pós-modernidade, pós-industrialismo, pós-apocalipse; e além
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-ismos (beyondism) - para além do Estado-nação, para além da Guerra Fria. Se o 
finalismo indica o mundo sem fronteiras, o pós-ismo tende a ver o surgimento de 
novas fronteiras e o além-ismo a proliferação das fronteiras. outros repartirão os 
Estudos Fronteiriços em conservadores (tratando apenas das fronteiras estatais), 
contemporâneos (abordando descontinuidades territoriais em diferentes escalas) 
e pós-modernos (em que as fronteiras não-territoriais, características das redes, 
integrariam também o temário dos Estudos Fronteiriços). 

des/fronteirização e fronteiridade são expressões cunhadas para explicar 
os processos sociais decorrentes das práticas contemporâneas de delimitação 
dos territórios. Essas expressões chamam a atenção para a criação de uma zona 
de inclusão, interna, e de outra de exclusão, externa. Aqui, o estudo fronteiriço 
é constituido pelo exame dos espaços includentes-excludentes e dos processos 
de inclusão-exclusão. Amilhat-Szary e Giraut (2015) argumentam que é através 
das fronteiridades (borderities) que esse processo acontece: documentos, mi-
crochips de computador, controle biométrico e outras ferramentas tecnológicas 
são usadas para marcar os corpos e mercadorias como pertencentes ou não a 
um território, estendendo assim o controle fronteiriço para dentro do território, 
dos corpos e objetos circulantes em uma rede informacional. A fronteiridade é, 
portanto, uma ferramenta de divisão e gestão socioespacial (idem). Podemos 
exemplificar a fronteirização ao analisar os trânsitos de mercadorias: o cigarro 
paraguaio é legal enquanto não cruzar a fronteira - ao fazê-lo, passa a dever 
certos documentos, carecer de certas fronteiridades. Por não possuí-los, o ci-
garrillo entra na esfera do ilegal, passando a ser criminalizado.

Nesse sentido, Holger Pötzsch (2014) nomeia às tecnologias (no sentido ma-
terial e normativo) aparatos da e-fronteira (iBorder). Seguindo no entendimento 
de que os processos de inclusão e exclusão se dispersaram pelo território, Pötzsch 
afirma que a biométrica, o monitoramento de dados e a robótica são os eixos 
da e-fronteira. As técnicas contemporâneas de fronteirização combinariam duas 
tendências: a primeira ligada a novas tecnologias de identificação de sujeitos e 
objetos; a segunda centrada na extração e análise de dados em termos popu-
lacionais, criando algoritmos que constroem perfis e preveem comportamentos 
dos sujeitos antes do encontro com as instituições de controle migratório (idem).
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Esses processos divergentes também são analisados por Stepháne Rosière 
(2015). o autor argumenta que o discurso de mobilidade propagado pelas auto-
ridades e a situação na fronteira marcada pela vontade de bloquear certos fluxos 
podem ser denominados de teicopolítica. Teicopolítica é, justamente, a política 
de construção de barreiras nas diversas escalas do território (idem). A teicopo-
lítica pode ser pensada em termos da biopolítica (Foucault, [1979] 2011), mas o 
constrangimento dos corpos é marcado pela edificação de objetos físicos, como 
os muros, que limitam a mobilidade. tomando como modelo o muro Estados Uni-
dos – México, as barreiras contemporâneas frequentemente são justificadas com 
três argumentos: terrorismo, tráfico de drogas e imigrantes ilegais.

os muros são bem mais porosos a mercadorias e fluxos financeiros do que 
a pessoas, primeiramente (Rosière, 2015). os indivíduos não são uma categoria 
homogênea, dada a emergência de uma cidadania classe-executiva (business-
class citizenship), incluindo indivíduos que desfrutam mais das novas possibili-
dades de fluxos (autoridades, diplomatas, empresários, turistas ocidentais), e de 
uma cidadania classe econômica (low-cost citizenship), composta pelos pobres 
indesejáveis, objeto de contenção dos muros (Sparke, 2006). Cabe comentar 
que ideias semelhantes já haviam sido externadas por Milton Santos, quando 
afirmava que a globalização é experimentada diferentemente por incluídos e 
homens lentos e que a construção da racionalidade do espaço através da emer-
gência das redes e do processo de globalização é marcada pela multiplicação de 
limites, de barreiras, de muros para além dos espaços da produção, envolvendo 
os lugares de moradia, consumo e lazer (1996). 

Segundo Ron Hassner e Jason Wittenberg (2009), três quartos das barreiras 
fronteiriças contemporâneas foram erguidas após os anos 2000, representando 
7% dos limites internacionais. Essa teicopolítica gera uma teicoeconomia a ela ad-
jacente – a economia da construção e gestão dos muros (Rosière, 2015). Movida 
pela esfera pública, a teicoeconomia frequentemente aciona entes privados, que 
utilizam-se sobretudo de tecnologias militares nessas construções e gestões. Há, 
portanto, uma simbiose público-privada na gestão fronteiriça que, mais uma vez, 
nos recorda dos espaços transversos de didier Bigo (2006) e da necessidade de 
problematizar o Estado nos Estudos Fronteiriços contemporâneos, escapando da 
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armadilha do território criticada por Agnew (1994).
Já em 1978, Michel Foucault propõe que vejamos o Estado não como uma 

abstração mitificada, mas sim como uma ideia regulatória (2008). Contempo-
raneamente, a função regulatória da fronteira não desaparece, pelo contrário, 
o controle se aprofunda. Não se pode, porém, reduzir a função regulatória à 
fronteira, já que a função regulatória está hoje presente em diferentes pontos 
do território. Essa dissociação entre função fronteiriça (regulação de trânsitos) e 
fronteira geográfica acaba dando um sentido móvel à fronteira (Amilhat-Szary; 
Giraut, 2015). A fronteira geográfica é, justamente, o território da regulação, 
também porque as fronteiras são a função-fim do Estado em forma de território.

É evidente, porém, que esses entendimentos sobre fronteiras não são os 
únicos disponíveis. A fronteira pode ser, além do espaço da regulação ou dos 
processos de inclusão-exclusão, um constructo sociocultural (van Houtum, Scott, 
2005). Como uma reação ao “fim da história” (Fukuyama, 1992) e ao mundo sem 
fronteiras da globalização (Allen, Hamnett, 1995), ambos hoje apenas desenvolvi-
mentos teóricos falhos, os fronteiriços se repensam e se reafirmam, fazendo com 
que os Estudos Fronteiriços façam o mesmo.

o exame das relações de poder expressas e problematizadas pela produ-
ção visual, pela border art (arte na, sobre, contra a fronteira) “permite estabele-
cer as bases de uma abordagem epistemológica que busca compreender como 
o fechamento de uma fronteira não apenas reativa a produção cultural sobre a 
fronteira internacional, mas também transforma seu sentido” (Amilhat Szary, 
2015), reunindo os polos experiência, segurança e cultura fronteiriças.  

Quanto dessas ideias é pertinente para o estudo das fronteiras brasileiros. 
Será que as fronteiras são ainda hoje estudadas entre nós dicotomicamente, ou 
como espaços da contenção ou como lugares de encontros, se não reais, perspec-
tivos? Como se verá na próxima seção, há diferentes posturas no que tange à rela-
ção entre Estudos Fronteiriços e os limites territoriais ou regiões fronteiriças entre 
dois Estados. A ambiguidade se constrói: na ausência de uma teoria consolidada, 
podemos abrir mão de um objeto claro?
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3 UmA Breve hiStóriA do PenSAmento 
SoBre AS FronteirAS no BrASil

temos uma tradição de estudos que tematizam a linha fronteiriça brasileira. 
Não é uma historiografia das fronteiras brasileiras, mais frequentemente trata-se 
de um exercício de classificação, bem à moda dos Estudos Fronteiriços clássicos. 

Márcia Sprandel, pesquisando o pensamento sobre limites no Brasil Repu-
blicano, relaciona três vertentes não-estanques nos Estudos Fronteiriços brasilei-
ros: a primeira vertente identificada foi por ela denominada didático-descritiva, 
tendo como autores destacados Luis Cruls, dyonisio Cerqueira, J. Resende Silva, 
Souza docca, Camilo Goycochea… Nessa vertente, os autores compilavam listas 
de tratados, descreviam o traçado, comentavam os litígios, trabalhavam em prol 
da consolidação territorial com crônicas da fixação da fronteira. tratava-se, se-
gundo Sprandel, de uma pedagogia das fronteiras e da nação, em que a inscrição 
dos atos, das gerações e das classes no território era complementada pelo espaço 
natural que interrogava a gestão, se expondo e se contrapondo a esta (2005).

Ainda de acordo com Márcia Sprandel, o segundo grupo de textos sobre 
a fronteira reúne os teóricos Raja Gabaglia, Pe. Geraldo Pauwels, Everardo Ba-
ckheuser, Mario travassos, Golbery do Couto e Silva, Meira Mattos… tais auto-
res foram fortemente influenciados por Camille Vallaux, Jacques Ancel, Lucien 
Febvre, Friedrich Ratzel e Rudolf Kjellén, todos apresentando um pensamento 
evolucionista sobre as fronteiras nacionais. Seus trabalhos trazem exercícios de 
classificação, diferenciando fronteiras de limites; fronteiras esboçadas, vivas ou 
mortas, de acumulação (como faz Camille Vallaux). No caso brasileiro, a regio-
nalização da fronteira distinguia, principalmente, a bacia Amazônica e a Platina. 
outras ideias importantes, e ainda vigentes, são a isóbara de poder (importada 
de Jacques Ancel), as frentes pioneiras (frontier, frontera) e o projeto sempiter-
no de vivificação das fronteiras (2005, p.178).

definitivamente, a obra do Gal. Golbery do Couto e Silva, prescrição po-
lítica conformada na Doutrina de Segurança Nacional e alimentada pelas dire-
trizes de escolas de guerra norte-americanas e por leituras de Friedrich Ratzel e 
Camille Vallaux, influenciou nossa história e geografia. Golbery do Couto e Silva, 
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em teses que visavam assegurar a segurança nacional contra ameaças internas, 
não podia prescindir da hipótese de conflitos com inimigos externos. dividindo 
a fronteira em duas bacias, a do Amazonas e a do Prata, articuladas no Cen-
tro-oeste brasileiro, pela “placa giratória superiormente situada nas cabeceiras 
comuns das duas grandes bacias hidrográficas”, Golbery colocava a “linha de 
tensão máxima no campo sul-americano”, “a nossa verdadeira fronteira viva”, 
na fronteira gaúcha (Silva, 1981, p. 58). A figura 1 apresenta pontos do território 
nacional a serem priorizados nas manobras de integração do território nacional, 
todos situados nas fronteiras.

Figura 1. Manobras de integração do território nacional na Geopolítica do Brasil.

Fonte: Silva, 1981, p. 46.
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A contenção era a proposta central para as fronteiras, e o povoamento 
representava o que Golbery chamava de pragmatismo responsável para com 
nossas fronteiras, garantindo o controle sobre as “zonas de interesse nacional”. 
Era importante vivificar o espaço fronteiriço, e daí partem os esforços de coloni-
zar a fronteira, desde sempre e ainda hoje entendidos como insuficientes. 

o terceiro tipo de textos traz legislações sobre o território, com estatutos 
específicos para as áreas de fronteira. Assim, sempre segundo Marcia Sprandel, 
em 1935 cria-se o Serviço de Fronteiras, dividindo o limite nos setores Norte 
(Guianas e Venezuela), oeste (Colômbia, Peru e Bolívia) e Sul (Paraguai, Argenti-
na e Uruguai), o que correspondia à regionalização do Brasil naquele momento. 
Em 1939, instala-se uma política de incentivo às colônias militares, situadas em 
lugares de passagem fácil, com o intuito de bloquear o povoamento pelos vizi-
nhos e a exploração dos recursos naturais por estrangeiros. o projeto de vivifi-
cação se traduz, a partir da década de 1940, na Marcha para o oeste e, de 1960 
em diante, no incentivo à ocupação da Amazônia; cabe notar que aqui fronteira 
e frente de recursos se confundem. 

Em 1943, são criados os territórios federais, áreas na fronteira diretamente 
subordinadas ao governo federal (Sprandel, 2005). Em 1968 são listados municí-
pios a comporem as Áreas de Interesse da Segurança Nacional, municípios esses 
localizados na sua maioria nas fronteiras. Nesses municípios aboliu-se a eleição 
para prefeito, instaurando-se a administração por interventores nomeados pelos 
governadores dos estados, com o aval do general-presidente. Na prática, nesse 
período, vigia também o conceito de fronteiras ideológicas, opondo ocidente ca-
pitalista ao comunismo, e permitindo a atuação de polícias dos países vizinhos no 
interior dos territórios nacionais, sempre que justificada pelo combate à insurgên-
cia e ao comunismo (Assumpção, 2014).

Na história do pensamento sobre as fronteiras brasileiras, observa-se for-
te influência da matriz militar informada pela Geopolítica clássica. Ideias como 
avivamento, revivescimento, povoamento, colonização e ocupação das fronteiras 
têm operado como mitos funcionais nos discursos hegemônicos. No passado, tais 
ideias contribuíram para a formação do estado-nação e para a ampliação do mer-
cado. Hoje, operam nos processos de securitização, nos clamores por fronteiras 
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estáveis e na denúncia da porosidade das fronteiras. o pressuposto de um destino 
manifesto brasileiro, de uma unidade natural do território brasileiro, construído 
pacificamente, tem sido usado para converter conflitos entre grupos pelo uso do 
espaço em lutas secessionistas (Machado, 1997).

Em suma, ecos desse primeiro momento podem ser sentidos na atualida-
de, pois a relevância do território na construção social do Brasil, a naturalização 
da unidade territorial, as dinâmicas expansionistas sobre territórios vizinhos ao 
Brasil e a representação de uma construção pacífica do território brasileiro se 
reproduzem na pressuposição do caráter militar e nacional da gestão das fron-
teiras e nas ideias de vivificação/avivamento das fronteiras vazias e vulneráveis 
do Brasil. As fronteiras em suas recorrências nacionalistas são funcionais na 
construção da “consciência nacional”. 

A partir da redemocratização no Brasil, em diálogo com as teorias de Yves 
Lacoste e de Michel Foucault e com a descolonização no pós-II Guerra, Bertha 
Koiffmann Becker advoga o resgate da geopolítica e a afirmação da multiescala-
ridade do território (Becker, 1988). Mais recentemente, essa tendência passa a 
ser identificada com a multiplicação de territorialidades.

os Estudos Fronteiriços ganharam forte impulso com uma das traduções 
regionais da globalização, isto é, com a assinatura, em 1986, da Ata para a Inte-
gração Brasileiro-Argentina, acompanhada de 12 protocolos, que deu origem, em 
1991, ao Mercosul. A possibilidade de falar em outras territorialidades, além da-
quela do Estado-Nação, liberta os discursos das regras da pedagogia do território 
ou da geoestratégia, e os acadêmicos se lançam a explicar o novo momento. 

Em 1988 foi organizado o “I Colóquio de Estudos de Fronteira”, em que a 
discussão sobre fronteiras e integração seguiam rumos paralelos. A lista dos even-
tos dedicados aos Estudos Fronteiriços não será esgotada aqui, basta dizer que 
encontros e congressos se sucederam e multiplicaram, por vezes enfocados no 
território, noutras ligados ao planejamento urbano e regional, noutras ainda mais 
voltados para as fronteiras culturais, como os promovidos pelo Centro de Estudos 
de Literatura e Psicanálise Cyro Martins (CELPCYRo) desde o ano 2000, cujos pro-
jetos e eventos multidisciplinares tratam das fronteiras culturais e da cultura fron-
teiriça (Costa, 2015). outros eventos mantém um viés geopolítico, como aqueles 



26

anuário unbral das fronteiras brasileiras 2014

organizados em torno do Platô das Guianas, encabeçados pela UNIFAP. 
Cabe, porém, destacar duas séries de eventos. A primeira é organizada des-

de 2009 pelo Mestrado em Estudos Fronteiriços do Campus Corumbá da Univer-
sidade Federal do Mato Grosso do Sul. trata-se do Seminário de Estudos Fron-
teiriços, que caminha para sua quinta edição em 2015. outro evento relevante é 
denominado Geofronteiras, cuja terceira edição está em organização, articulada 
pelo Mestrado em Geografia da Unioeste/Campus de Mal. Cândido Rondon, área 
de concentração “Espaços de Fronteira: território e ambiente”, em parceria com 
outras instituições de Ensino Superior como a Universidade Federal de Grande 
dourados, entre outras IES, sempre com o propósito de “fortalecer as pesquisas 
e as ações voltadas para a fronteira, considerando a convergência de questões na 
fronteira do Brasil e Paraguai” (UNIoEStE, 2015).

Voltando à discussão bibliográfica, em 1998 é publicado um texto que segue 
como referência até hoje. trata-se do trabalho “Limites, fronteiras e redes”, de Lia 
osório Machado. Esse artigo curto parte da clássica oposição entre as visões da 
fronteira como zona ou como linha, como lugar de contatos ou de rupturas. Em 
seu texto, Machado argumenta que as fronteiras são centrífugas, já que o contato 
e a passagem produzem forças desagregadoras no território nacional, enquanto 
os limites materializam processos centrípetos, para dentro. A fronteira tende a 
aparecer como fonte de ameaça, diferente do limite, que é mantido pelo governo 
central, já que não tem vida própria (idem). ou seja, a autora contempla o caráter 
institucional da fronteira (o que entende-se por limite) sem que, com isso, sejam 
invisibilizados o dinamismo e constante recriação da zona fronteiriça. 

Na fase contemporânea dos Estudos Fronteiriços no Brasil destaca-se o 
livro “A urbanização na fronteira: a expansão recente de Sant’Ana do Livramen-
to”, de Neiva o. Schaeffer, publicado em 1993. títulos fundadores são lançados 
por tito Carlos Machado de oliveira: tratam-se de “Uma fronteira para o pôr-
do-sol - Um estudo geoeconômico sobre uma região de fronteira”, publicado em 
1998 e “território sem fronteira”, que aparece em 2005 como uma espécie de 
diretório dos estudiosos no Brasil. 

Pode-se dizer que é a partir de Machado que se estabelece nos Estudos 
Fronteiriços brasileiros a centralidade das redes. Recuperando Claude Raffestin 
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(1993), a autora argumenta que as redes constituem maneiras de produzir territó-
rio, sejam elas redes naturais, infraestruturais, técnicas ou informacionais. Partin-
do desta construção, Machado argumenta que a fronteira sul do Brasil apresenta 
uma clara territorialidade, já que possui redes mais densas e congruentes. Esse 
entendimento veio a se consolidar, posteriormente, nas investigações que afir-
mam a transfronteirização da região Sul do Brasil (Carneiro Fº, Rückert, 2013).

Em 2005, com o lançamento do Programa de Promoção do desenvolvimen-
to da Faixa de Fronteira (PdFF), as propostas de Lia osório Machado adentram a 
política pública (Brasil, 2005). o lançamento do PdFF, é marcante para os Estudos 
Fronteiriços brasileiros. Ainda que seus autores minimizem as transformações de 
facto na gestão das fronteiras, a constelação conceitual (território, territorialida-
de, rede, região, regionalização, faixa e zona de fronteira, cidades-gêmeas), sua 
regionalização (arcos Norte, Centro, Sul, subregiões) e sua expressão gráfica em 
uma coleção de mapas, tornam-se paradigmáticas (figura 2). Além disso, a própria 
institucionalização dos Estudos Fronteiriços está ligada ao PdFF, pois nele está a 
origem do Mestrado em Estudos Fronteiriços em Corumbá, MS.

também é Lia osório Machado que conceitua os espaços transversos 
(2011), com base em didier Bigo (2006). Numa época em que a segurança interna 
depende da colaboração internacional, alterando assim a concepção clássica de 
soberania, torna-se necessário teorizar a transversalidade. o Estado passa a ser 
entendido como um agregado de partes distintas com contrapartidas no exterior, 
e os espaços transversos são aqueles que se constituem entre a soberania e o 
sistema mundial de segurança, entre o legal e o ilegal, entre o público e o priva-
do. A Estratégia Nacional de defesa (Brasil, 2008), por exemplo, trabalha com a 
transversalidade, a fronteira e a noção de ameaça, o que permite operacionalizar 
o espaço fronteiriço para segurança interna e externa. Embora a percepção de 
ameaça continue a ter uma larga influência, Maristela Ferrari (2014) nos lembra 
que o limite, antes associado a rigidez e separação, hoje significa a justaposição de 
territórios, sendo a fronteira, portanto, uma oportunidade de integração. 

Aos processos de securitização e corporificação da fronteira através da 
biometria, soma-se, no presente, o uso desses espaços intersticiais com um 
sentido de frontier de recursos naturais e energéticos, em processos de ges-
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tão extraterritorial, por empresas transnacionais em territórios fronteiriços, na 
construção de infraestruturas de escoamento de minérios e matérias energéti-
cas, tão tematizados nos estudos sobre a Iniciativa para a Integração da Infraes-
trutura Regional Sul Americana (IIRSA).

Figura 2. A regionalização da fronteira brasileira segundo o Grupo Retis.

Fonte: Brasil, 2005, p. 53.
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Essa extraterritorialidade ganha impulso nos dias de hoje, justapondo-se 
aos processos de reconhecimento da fronteira-lugar de vida. Por fim, muitos 
são os trabalhos que se dedicam à etnografia da fronteira, trabalhando com as 
possibilidades e limitações da fronteira vivida.

4 AS temáticAS, oS SilêncioS e UmA PoSSível  
AgendA PArA oS eStUdoS FronteiriçoS

os Estudos Fronteiriços no Brasil atual trazem recorrências e silêncios. Suas 
grandes temáticas ainda são a Geopolítica, etnografias ou estudos de caso de regi-
ões fronteiriças e estudos dos impactos das políticas nacionais ou estaduais em regi-
ões específicas. Uma agenda para os Estudos Fronteiriços pode ser proposta, depois 
de realizar essa leitura transversal sobre a produção contemporânea nacional e es-
trangeira na temática das fronteiras, pois é evidente o engajamento dos pesquisa-
dores com o desenvolvimento dos lugares e bem-estar das populações fronteiriços. 
Assim, nos cabe também contribuir com sugestões para qualificar nossa produção, 
que não devem ser tomadas como críticas ou indiretas, apenas como observações.

A maior parte dos trabalhos brasileiros tem uma abrangência regional, pou-
cos são os estudos na escala nacional, menos ainda são os estudos dedicados a 
territórios mais amplos. Isso tem a ver com uma questão muito prática, ligada à 
sociologia da ciência, isto é, os pesquisadores trabalham frequentemente em pro-
jetos individuais, sendo-lhes possível apenas levantar e tratar informação sobre 
áreas geográficas próximas ou de pequena extensão. os estudos regionais tam-
bém podem ser atribuídos à vinculação geográfica, respondendo às provocações 
do lugar e se comprometendo com a produção de conhecimento e de registros 
sobre lugares menos tematizados, em busca de relevância social e de contribuir 
para a melhoria das condições de vida em lugares considerados negligenciados.

Ao se dedicarem ao estudo das políticas públicas, os autores abordam uma 
variedade de temáticas ligadas à saúde, educação, linguagem, culturas regionais, 
identidade fronteiriça e migrações, entre outras entradas na vida em condição 
fronteiriça (dorfman, 2013). As questões ambientais se concentram em estudos do 
compartilhamento (ou não) de recursos naturais, na exploração de fontes energéti-
cas e das áreas protegidas. o turismo e a comunicação social em áreas de fronteira 
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se destacam. os temas de segurança tiveram grande ascensão nos últimos anos.
A discussão teórica geralmente se centra nos estudos modernos, classifica-

tórios, pouca referência fazendo aos autores mais recentes e aos seus esforços na 
direção de teorizar processos que ultrapassam as fronteiras internacionais e as ten-
dências caóticas da gestão das fronteiras. A bibliografia latino-americana é virtual-
mente ignorada, apesar do manancial representado pelos acadêmicos mexicanos. 
Na organização dos estudos, parece-nos importante promover pesquisas trans-
fronteiriças, aumentando o entendimento dos processos além-fronteira brasileira 
e diminuindo o nacionalismo metodológico (Benedetti, 2011). Isso pode ser articu-
lado na forma de contatos com a produção e os produtores de conteúdo nos países 
vizinhos, abrindo a caixa-preta do estrangeiro, construindo parcerias, associações, 
projetos e colaboração em geral com os colegas do Sul, ou pelo menos através da 
consulta à bibliografia produzida pelos pesquisadores dos países vizinhos.

Abordar as políticas na escala sul-americana se faz extremamente urgen-
te, uma vez que instâncias continentais como o Conselho Sul-Americano de In-
fraestrutura e Planejamento (CoSIPLAN), a União das Nações Sul-Americanas 
(UNASUL) e o Mercosul formulam políticas que impactam na gestão fronteiriça. 

No que tange à bibliografia nacional, o paradigma do PdFF e a centralidade da 
produção teórica do Grupo Retis é notável. trata-se de um dos únicos grupos capazes 
de articular projetos de pesquisa para o conjunto das fronteiras brasileiras. A cartogra-
fia gerada pelo Grupo Retis é onipresente nos Estudos Fronteiriços brasileiros.  

o campo dos Estudos Fronteiriços apresenta-se marcadamente interdiscipli-
nar, contando com geógrafos, sociólogos, internacionalistas, antropólogos, histo-
riadores, comunicólogos, linguistas, turismólogos, politólogos, entre outros cien-
tistas humanos. Além destes, são muitos os cientistas da natureza tematizando 
os sertões fronteiriços. Num campo interdisciplinar, prestar atenção às margens 
consolidadas dos campos teóricos lindeiros, isto é, fazer uso apropriado dos apor-
tes de diferentes corpos conceituais disciplinares se faz imperativo, bem como 
ampliar a transparência das metodologias de pesquisa, expondo detalhadamente 
os dados, a forma em que foram produzidos, seus alcances e suas limitações. 

É absolutamente necessário reconhecer a herança que carregamos da dou-
trina de Segurança Nacional. Pressupostos como a necessidade de fronteiras fe-
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chadas e a prerrogativa de exclusividade do Estado na gestão fronteiriça se em-
basam em argumentos realistas consolidados na dSN, mas o momento atual não 
pode ser pensado em termos apenas de relações interestados. da mesma manei-
ra, o uso casuísta dos ideais nacionalistas e de soberania por setores que desejam 
alavancar suas agendas particulares deve ser identificado pelos pesquisadores 
como uma instrumentação da fronteira com consequências perigosas na forma 
indignação seletiva e de estímulo a práticas xenofóbicas, que devem ser excluídas 
das lógicas usadas na gestão contemporânea das fronteiras, e na construção de 
uma segurança cidadã (dorfman; França, 2014). Perguntar-se sobre as tendên-
cias excludentes observadas em distintas fronteiras do mundo é extremamente 
relevante, desde que não se reproduzam pânicos morais em relação à migração. 

 Há uma demanda para documentar as práticas e inventariar as soluções 
criadas na fronteira como resposta ao limite internacional de forma mais precisa 
e politizada, escapando de idealismos. desromantizar a fronteira e seus habi-
tantes é muito necessário. Sem generalizar, é preciso dar-se conta de que as ca-
rências sofridas pelas populações fronteiriças não se ligam apenas à “ausência 
do Estado”. A dificuldade de acesso aos direitos civis relaciona-se também com 
a condição de ilegalidade de frações da população fronteiriça, seja por indocu-
mentação, seja pela sua ocupação em atividades marginais. A ilegalidade torna 
os fronteiriços reféns de uma série de violências, silencia a busca por direitos e 
entrega parte dessa população à servidão territorial.
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ANÁLISE dE doMíNIo APLICAdA AoS EStUdoS 
FRONTEIRIçOS BRASILEIROS: METADADOS 
dE PUBLICAçõES CIENtíFICAS dE ACESSo 
ABERto ExtRAídoS dA PLAtAFoRMA LAttES

ALExANDRE RIBAS SEMELER

RAFAEL ANTUNES DOS SANTOS

KIM UEDA SOARES

1 introdUção

Este estudo tem o objetivo de descrever as atividades realizadas pela equi-
pe do Unbral Fronteiras – Portal de Acesso Aberto das Universidades Brasileiras 
sobre Limites e Fronteiras durante o ano de 2014 para criação de uma Biblioteca 
digital específica sobre o tema Fronteiras e Limites. Foram utilizados recursos 
avançados de computação em rede para identificar o produto textual oriundo 
de pesquisas realizadas por professores, técnicos e pesquisadores que investi-
gam os Estudos Fronteiriços no Brasil. 

A criação e o desenvolvimento do projeto de pesquisa Unbral Fronteiras 
apoia-se no princípios do acesso aberto para a reunião da produção científica e 
intelectual e de outros documentos sobre a fronteira brasileira. Um dos objetivos 
do projeto é ampliar a visibilidade das pesquisas sobre fronteira no Brasil através 
da reunião desses documentos que, outrora, estavam dispersos em acervos di-
gitais nas diversas universidades brasileiras. A coleta de literaturas possibilita a 
organização de uma coleção de documentos passível de ser analisada no âmbito 
da comunicação científica e das novas tecnologias de informação digital.

Com base na encontrabilidade dos objetos digitais na internet, realizaram-
se uma série de estudos exploratórios sobre esse campo de investigação. Este 
relato está subdividido nas seguintes seções, que representam etapas da pes-
quisa quantitativa sobre os metadados: extração e coleta de metadados; nor-
malização dos dados; elaboração de lista de palavras; análise da frequência de 
palavras; e interpretação dos resultados e criação de categorias temáticas. 
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Cabe esclarecer que metadados são informações textuais sobre determi-
nado conteúdo científico (autor, instituição, títulos de artigos, resumos, palavras-
chave, datas, etc.) e, por essa razão, são metainscrições científicas. os metadados 
são vitais para o armazenamento dos dados científicos, pois contêm anotações 
semânticas de dados e fornecem informações sobre sua proveniência e controle 
de acesso (dAVENHALL, 2011). Essas informações, como as palavras contidas nos 
artigos científicos, são portadoras de dados sobre relações simbólicas e represen-
tam a organização intelectual do conteúdo científico. diferentemente do texto 
completo de um artigo científico, um arquivo de metadados representa um con-
junto de fragmentos de vários textos científicos, como os títulos, os resumos e as 
palavras-chave. Essas informações são dados fragmentados sobre o conhecimen-
to registrado por uma comunidade de autores e instituições de pesquisa em uma 
base de dados (dias, Batista, Semeler, 2013). A extração e a coleta de metadados 
são centrais para a geração de funcionalidades no Unbral Fronteiras. 

o principal critério para análise foi a possibilidade de recuperar o registro 
digital de um documento. As publicações de acesso aberto foram priorizadas, 
coletadas e reorganizadas, sendo a representação documentária o fundamento 
para identificação do dominío dos estudos fronteiriços. 

o estudo compreende um tipo de investigação que, nas palavras de Hjør-
land e Albrechtsen (1995, p.400) estuda a “evolução do discurso em torno dos 
polos teóricos, representado pelos produtos formais, geralmente a literatura, 
de uma comunidade de pesquisa.” Uma análise de domínio é uma forma de 
gerar novos conhecimentos sobre a interação de comunidades de estudiosos. 

Inicialmente, esse estudo irá tentar identificar os domínios científicos que 
compõem os Estudos Fronteiriços ou Border Studies, o que aqui entenderemos 
como o conjunto de análises sobre os espaços de fronteiras territoriais e as ques-
tões que a elas podem estar associadas. Segundo a Association for Borderlands Stu-
dies essas investigações abordam 

la integración regional y económica, la creación de nuevos estados y nacio-
nes post-comunistas, la proliferación de conflictos étnicos, la seguridad en 
contraste con la apertura de las fronteras y la necesidad de institucionalizar 
la gestión de los problemas transfronterizos (ASSoCIAtIoN, 2015).
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Existem diversas comunidades de pesquisadores que estudam o tema, e 
sob perspectivas diferentes, por exemplo: enfoques geográficos, relações de di-
reito internacional, programas governamentais civis e militares, estudos sobre 
linguagem e comunicação, estudos sobre a cultura, entre outras abordagens. No 
Brasil, essa multiplicidade de pontos de vista que trata das mais diversas situa-
ções sobre o espaço, o sujeito e cultura das fronteiras é característica da produção 
científica na área das ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Nesse sentido, 
identificamos os Estudos Fronteiriços como um ramo de investigação multidisci-
plinar cuja tarefa é compreender o desenvolvimento e as mutações dos espaços 
da fronteira internacional, ou seja, os limites e fronteiras.

Um dos primeiros objetivos do trabalho foi coletar os rastros desses estu-
dos, que estavam disponíveis em diferentes sites da web. Com base na concep-
ção de web semântica, buscou-se, nessa etapa, fornecer significado a informa-
ção dispersa em sites da internet, a fim de adquirir a capacidade de interpretar 
e processar essas informações coerentemente.

os experimentos utilizados para analisar o domínio dos Estudos Fronteiri-
ços se voltaram à recuperação, organização e tratamento de dados sobre publi-
cações científicas de acesso aberto dispersos em rede.

Conforme descrito nos procedimentos sobre recuperação da informação 
e arquitetura de informação, o Unbral Fronteiras se constitui como um portal 
de acesso aberto, pois engloba conteúdos disponíveis em periódicos científicos 
e repositórios institucionais e não possuem, per se, um padrão de metadados 
para a descrição dos conteúdos. Superados os desafios de organização da infor-
mação e classificação dos ítens do Unbral Fronteiras, a análise bibliométrica por 
frequência textual das palavras presentes nos títulos dos documentos pode-se 
constituir num indício ou um princípio para a tarefa de indexação e classificação 
dos documentos na base de dados. 

Nesse ponto, também é importante ressaltar dois métodos de recupera-
ção da informação automatizados: a extração de metadados e o harvesting. O 
primeiro ocorre quando um algoritmo realiza a extração automática de recursos 
de conteúdo via web browser, ou seja, tem a ver com os recursos de metadados 
estruturados que são extraídos do corpo <body> de documentos em HyperText 
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Markup Language (HtML) ou xHtML via Web. 
Já o harvesting ocorre quando os metadados coletam automaticamen-

te as metatags <header> do código de recursos  HtML ou de outro formato 
como o protocolo Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 
(oAI-PMH)1, permitindo a investigação a respeito dos padrões de interopera-
bilidade2, coleta e compartilhamento de metadados de publicações científicas 
baseadas em Dublin Core. Nesse tipo de busca pode-se coletar toda uma base 
de dados, ou uma coleção específica.

As expressões de busca no harvesting representam uma coleta geral ou se-
letiva de dados, sendo este tipo de comando query um request direto aos dados 
abertos de uma base dados, com expressões compostas conforme a estrutura do 
protocolo oAI-PMH.

No que tange à metodologia, a primeira etapa é a exploração de softwares 
para coleta, normalização, recuperação e tratamento de informação digital. o 
conjunto de aplicativos manuseados inclui: ScriptLattes, Open Harvesting Ma-
nagement, Open Refine, Hermetic Word Frequency Counter Advanced Version 
(HWC), Advanced XML Converter, DBpedia Spotlight e Ucinet. tais programas de 
computador compõem o corpus tecnológico e servem como processadores de 
dados para esta pesquisa, além de permitirem a argumentação e a instrumen-
tação da pesquisa, na medida em que traduzem concepções sobre a ontologia 
e a epistemologia. Isso quer dizer que softwares são baseados em concepções 
sobre os objetos e as formas de descrevê-los e conhecê-los.

1 Entende-se por Harvesting – coleta de metadados – a extração de descrições de do-

cumentos em redes. Geralmente os documentos em revistas científicas ou em reposi-

tórios de acesso livre são acompanhados de informações auxiliares, que vão além do 

pesquisador, do tempo e do lugar em que o experimento foi conduzido (CAPLAN, 2003).

2 Por interoperabilidade, entende-se a habilidade dos metadados de intercambiar infor-

mações entre diferentes sistemas computacionais. os objetivos dessa propriedade dos 

metadados são a extensibilidade (capacidade de criação de estruturas adicionais ao um 

padrão de metadados ou comunidade específica (CAPLAN, 2003).
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2 PrimeirA FASe dA metodologiA: 
extrAção dA PlAtAFormA lAtteS

A metodologia aplicada, em um primeiro momento utilizou-se da extração. As 
primeiras experimentações produziram dados sobre grupos de pesquisa e pesqui-
sadores isolados, como descrito na seção “Circunscrição temática do Unbral Fron-
teiras a partir da Análise do Questionário para experts em Estudos Fronteiriços”. A 
extração dos dados foi realizada com base na Plataforma Lattes e operacionalizada 
com a ferramenta ScriptLattes.

Através dessa extração foram reunidos dados sobre a produção científica 
de 187 pesquisadores, no intervalo de tempo de 1989-2014. o rank de frequên-
cia das principais áreas do conhecimento dos autores de cada item constante da 
produção, pautado na ocorrência mínima de 10, foi o seguinte:

As primeiras visualizações sobre os 187 pesquisadores foram baseadas na 
informação cadastrada pelos próprios pesquisasdores em seus currículos, con-
figurando o total de produção científica de 16731 itens. No entanto, ao analisar 
a relevância da informação sobre o domínio dos Estudos Fronteiriços, perce-
beu-se algumas incongruências para definir as temáticas que compõe o ramo 
de estudos sobre a fronteira. Por exemplo, os registros tratavam de temáticas 
sobre assuntos muito dispersos e diversos sendo difícil visualizar as temáticas 
fronteiriças que são objeto desta pesquisa.

Em outras palavras, os dados recuperados possuíam alto nível de revoca-
ção, pouca precisão e baixa relevância sobre o domínio investigado. Com o auxí-
lio da Prof. dr. Adriana dorfman, verificou-se que os dados extraídos da platafor-
ma Lattes possuíam pouca usabilidade, pois apresentavam temáticas diferentes 
daquela estudada pelos pesquisadores dos Estudos Fronteiriços.

Com base no alto nível de revocação dos dados extraídos da plataforma 
Lattes, percebeu-se que os sujeitos  geralmente produzem textos sobre uma 
variedade de assuntos durante o desenvolvimento da carreira científica. Con-
sequentemente, as temáticas que compõem a produção científica textual e os 
discursos científicos dos pesquisadores, técnicos, professores e estudantes de 
um domínio científico são diversificadas. os primeiros estudos da equipe do 
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Unbral Fronteiras dedicaram-se em aplicar técnicas para reduzir a imprecisão e 
para aumentar a relevância dos dados extraídos.

tabela  1. Resumo das áreas do conhecimento dos autores de cada item classificado

rank Frequência Áreas do conhecimento - Plataforma Lattes
1 445 ciências-humanas
2 162 ciências-sociais-aplicadas
3 161 Geografia
4 80 História
5 77 geografia-humana
6 58 ciência-política
7 58 Sociologia
8 51 Antropologia
9 38 Comunicação

10 35 geografia-regional
11 32 Direito
12 25 linguística-letras-e-artes
13 24 ciências-exatas-e-da-terra
14 24 geografia-política
15 24 política-internacional
16 23 Economia
17 22 Educação
18 20 história-do-brasil
19 17 Geociências
20 16 Administração
21 16 planejamento-urbano-e-regional
22 15 história-da-américa
23 15 Letras
24 14 ciências-agrárias
25 13 arquitetura-e-urbanismo
26 12 demografia
27 12 geografia-econômica
28 12 geografia-urbana
29 11 ciências-da-saúde
30 10 análise-regional
31 10 Psicologia
32 10 relações-públicas

Fonte: Plataforma Lattes, 2014. Elaboração de Semeler, Santos e Soares.

Para aumentar a relevância da coleção, foi preciso aplicar técnicas de nor-
malização de dados. os dados extraídos da plataforma Lattes foram traduzidos 
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para dublin Core, padrão semântico de nível internacional que  busca alcançar o 
princípio da simplicidade e interoperabilidade entre os metadados de sistemas 
de informação científica em formato digital.

 Justifica-se tal normalização dos dados extraídos da plataforma Lattes 
porque os mesmos são representados em uma linguagem própria da platafor-
ma, a qual não atende padrões de acesso aberto utilizados pelos atuais reposi-
tórios institucionais e periódicos científicos.

Um item de metadados é representado muitas vezes através da tecnologia 
Extensible Markup Language (XML). Nessa linguagem de marcação os dados 
se convertem em itens de informação (tags), identificados por um nome e um 
valor específico. Geralmente, nome e valores são controlados. 

o nome pode ser parte da definição de um formato de metadados, caso 
em que o significado é fixo para todos os utilizadores do formato. o xML per-
mite que os usuários definam seus próprios nomes e atribuam significado e 
valores a eles (dAVENHALL, 2011). dessa forma utilizamos o principio da simpli-
cidade adotando os seguintes campos dublin Core:

• dc:title ( Campo titulo)
• dc:creator (Campo Autor)
• dc:Publisher (Campo Editor )
• dc:date (Campo data)
• dc:Collection (Campo Coleções, isto é, tipo de documento ex: even-

tos, livros etc.);
• dc:identifier (Campo Número do registro)

Além disso, foram necessárias outras técnicas e tecnologias de recupera-
ção de informação em massa. Uma das principais ferramentas para elaboração 
de uma coleção relevante para o portal Unbral Fronteiras foi o oMEKA3, que é 
uma plataforma de publicação web open source para organização de bibliotecas 
digitais, museus, arquivos e coleções científicas.

3 disponível em: < http://omeka.org/about/> Acesso em dez. 2014.  

http://omeka.org/about/
http://omeka.org/about/
http://omeka.org/about/
http://omeka.org/about/
http://omeka.org/about/
http://omeka.org/about/
http://omeka.org/about/
http://omeka.org/about/
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Após organizar e replicar os metadados coletados da plataforma Lattes em 
uma base de dados local com o oMEKA, obteve-se conteúdo com maior rele-
vância em relação aos Estudos Fronteiriços. Com base nos seguintes critérios de 
filtragem, a equipe verificou manualmente:

• a utilização de lugares geográficos, contidos no campo dc:Title e nos 
resumos dos textos, para definir possíveis estudos sobre a região de 
fronteira;

• eliminação de registros absurdos para evitar catalogação repetitiva “de 
lixo informacional”, por exemplo: registros duplicados, mal preenchi-
dos, fora da temática  etc.

Para sanar as dúvidas relativas a precisão do tema foi realizada uma busca 
exaustiva sobre a temática nos dados obtidos da plataforma Lattes e criou-se 
a Biblioteca digital do Unbral Fronteiras, que no momento de nossa pesquisa 
continha cerca de 8000 itens, sendo que a revocação foi reduzida em quase 50% 
dos registros coletados. 

Após a redução de dados obtidos na primeira coleta, teve inicio a aplicação 
de  técnicas de Harvesting na Biblioteca digital do Unbral Fronteiras (http://unbral.
nuvem.ufrgs.br/base) e testou-se a qualidade dos metadados com a ferramenta 
Open Refine, software utilizado para padronizar os dados textuais em linguagem 
livre utilizada pelos autores. 

Com base nesse refinamento, acredita-se que os metadados registrados 
puderam revelar indicadores mais precisos sobre as temáticas e os métodos de 
investigação utilizados pelos pesquisadores dos Estudos Fronteiriços. 

Categorizados, os metadados podem revelar indicadores sobre as rela-
ções, as associações e a influência existente entre esses sujeitos. os metadados 
compõem-se por dados compartilhados entre um grupo e podem representar 
uma coleção de ideias de uma determinada comunidade de cientistas. Enten-
de-se que se eles forem analisados e medidos, podem detectar as associações 
constantes entre os conceitos que delineiam determinadas áreas temáticas, 
campos ou disciplinas científicas. 

http://unbral.nuvem.ufrgs.br/base
http://unbral.nuvem.ufrgs.br/base
http://unbral.nuvem.ufrgs.br/base
http://unbral.nuvem.ufrgs.br/base
http://unbral.nuvem.ufrgs.br/base
http://unbral.nuvem.ufrgs.br/base
http://unbral.nuvem.ufrgs.br/base
http://unbral.nuvem.ufrgs.br/base
http://unbral.nuvem.ufrgs.br/base
http://unbral.nuvem.ufrgs.br/base
http://unbral.nuvem.ufrgs.br/base
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Por fim, após três meses de limpeza manual, a base (Biblioteca digital do 
Unbral Fronteiras) reduziu-se a 4243 registos e 7 coleções de documentos. 

No entanto, é importante ressaltar que a base possui nesta etapa ape-
nas os registros de documentos e não os objetos digitais destes documentos. 
tal situação não garante o acesso ao conteúdo dos documentos para o usuário 
final, pode se dizer que é uma base referencial e ainda é composta de rastros 
de registros e não de documentos em si. São apenas metadados catalogados 
pelos próprios pesquisadores na plataforma Lattes reunindo informação sobre 
sua produção científica, em meio impresso e digital.

Nesse momento ocorreu o início da análise bibliométrica sobre a frequên-
cia das palavras contidas no dc:title. o objetivo inicial foi de delimitar as princi-
pais temáticas da Biblioteca digital Unbral.

3 SegUndA FASe dA metodologiA: 
AnáliSe dAS FreqUênciAS

Este capítulo apresenta uma análise bibliométrica com uso de indicadores 
de frequência de palavras, a partir dos títulos de artigos, capítulos de livros e 
livros compreendidos num período de dez anos (2004-2013). Este é um estudo 
do tipo exploratório-descritivo, com um caráter quantitativo e caracterizado no 
âmbito dos estudos métricos de informação, especificamente a bibliometria. 
Visa o entendimento da abrangência do léxico básico que caracteriza os proces-
sos de indexação e recuperação da informação. Utiliza como medida os indica-
dores de frequência de palavras. 

A população é composta pelos documentos constantes na base de da-
dos da Biblioteca digital do Unbral Fronteiras. define-se um recorte tipológico 
e temporal compreendido pelos itens publicados entre 2004 e 2013 segundo 
três tipos de documentação: artigos de periódicos, livros e capítulos de livros. 
define-se a amostragem como intencional por critérios pré-determinados, 
pois derivam das características do universo observado (FRAGoSo, RECUERo E 
AMARAL, 2012, p. 80). 

o Unbral Fronteiras possui hoje um repertório de 4243 documentos divi-
didos em sete coleções: artigos, capítulos de livros, livros, teses e dissertações, 
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tCC’s, resumos e documentos oriundos de eventos científicos. A coleção com-
pleta da base de dados compreende um período de 26 anos de pesquisa sobre 
a fronteira brasileira (1989-2014). Podemos observar no quadro 1 a distribuição 
do Unbral Fronteiras por coleções:

tabela 2. Coleções do Unbral Fronteiras

Set de dados Coleção itens
3 Artigos 662
4 Capítulos de livros 840
5 Livros 235
6 teses e dissertações 14
7 tCC’s 428
8 Resumos 249
9 Eventos 1815

total 4243
Fonte: dados da Pesquisa 2014. Elaboração de Semeler, Santos e Soares.

3.1 PrePArAção doS dAdoS 
os dados da Biblioteca digital foram coletados através de harvesting  e 

foram transformados de arquivos xML para planilhas de dados tendo passado  
pelo processo de conversão digital, através da ferramenta Open Refine.

A partir da configuração de tamanho do Unbral Fronteiras, a equipe do 
projeto de pesquisa definiu os atributos temporais na definição do corpus para a 
verificação das frequências de palavras. o objetivo geral desta etapa da pesqui-
sa é extrair uma lista ordenada de palavras dos títulos dos documentos. Sendo 
os objetivos específicos: 

• analisar a lista de palavras oriundas dos títulos a partir da sua frequência;
• avaliar se os resultados obtidos podem ser úteis para a constituição 

de uma linguagem para a indexação dos assuntos dos documentos.

Em 1949, George Kingsley Zipf formulou uma lei com base na contagem 
e frequência de palavras e publicou um livro apresentando sua teoria sobre o 
princípio do menor esforço, sendo esta uma lei empírica que rege a dimensão e 
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a importância dos elementos de uma lista ordenada. Zipf analisou a obra monu-
mental de James Joyce, Ulysses, e contou as palavras distintas, ordenado-as por 
frequência. Glänzel (2003, p. 7, tradução nossa) diz que ele “formulou o prin-
cípio básico de sua lei, embora nunca tenha demonstrado como este princípio 
aplica-se à sua equação matemática”. 

Na estrutura de um documento científico, as palavras ocupam quase que 
exclusivamente todo o espaço das publicações, exceto determinados detalhes 
como ilustrações, gráficos e tabelas, por exemplo. As palavras aparecem no tí-
tulo, nos resumos, no texto principal e nas palavras-chave constituindo-se, por-
tanto, como itens representativos do conteúdo das publicações. 

As palavras-chaves de um documento podem ser atribuídas a partir de vo-
cabulários controlados; ou livremente, sendo designadas pelos próprios autores 
ou editores das revistas. Para Maltrás-Barba (2003, p. 102, tradução nossa), as pa-
lavras-chave possuem como “objetivo destacar os pontos em que um trabalho se 
conecta com a investigação em uma disciplina, além de ressaltar sua relevância”. 

No texto completo, nos resumos e nos títulos é possível perceber como as 
palavras ocorrem dentro de sentenças que lhes fornecem significado (LEYdES-
doRFF, 1997).

Numa tabela Excel, os sets de dados receberam um filtro que configurou defi-
nitivamente a amostra segundo o critério temporal. Nesse caso, foram selecionados 
apenas os documentos que indicavam o intervalo entre os anos 2004 a 2013. Cada 
set de dados também inclui itens sem o indicativo de data. Para manter a fidelidade 
aos objetivos propostos, estes registros foram excluídos dos arquivos de análise. 
Sendo assim, a amostra diminui e apresenta a seguinte configuração:

• Artigos (set 3): 447 registros;
• Capítulos de Livros (set 4): 660 registros;
• Livros (set 5): 128 registros.

Na etapa seguinte dos procedimentos, a pesquisa utilizou o Bloco de Notas 
do Windows para normalizar os títulos. A coluna Title nos arquivos xLS foi extra-
ída para um documento txt. Este procedimento foi necessário para adequar as 
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expressões sintagmáticas presentes nos títulos para que estas fossem entendidas 
como unidades de palavra.

 Assim, optou-se pelo uso do hífen para identificar as palavras compostas. 
Por exemplo, quando a expressão Rio Grande do Sul era identificada, o pesqui-
sador incluía o hífen entre as palavras, compondo, para efeitos de leitura do sof-
tware adotado para a análise de frequência, uma nova palavra em substituição à 
primeira (Rio-Grande-do-Sul). 

o conjunto de 1235 títulos dos três sets de dados foram revisados e as 
palavras dos títulos alteradas quando necessário. Com os arquivos txt configu-
rados, a análise de frequência das palavras pôde ser realizada com o auxílio do 
software Hermetic Word Frequency Counter Advanced, versão 13.192. 

Para uma melhor apreciação das listagens de frequência, a equipe do pro-
jeto elaborou uma lista de palavras proibidas (stop words) com expressões des-
necessárias no âmbito desta pesquisa, como artigos, preposições, conjunções, 
pronomes, entre outras. 

A relação de stop words contabilizou 337 palavras a serem desconsideradas. 
Cada set de dados foi analisado separadamente e os resultados estão expostos 
na próxima seção, sobre a apresentação dos resultados. A pesquisa priorizou a 
visualização das frequências das palavras a partir da lei de Zipf. Como se trata de 
uma lei baseada em observação, ao invés de teoria, a frequência de ocorrência 
de uma instância de palavras em uma lista é inversamente proporcional ao grau 
desta instância na totalidade dos registros. 

Mais exatamente, supomos que uma palavra ocorre (f) vezes e que na 
lista de frequência ela possui uma classificação determinada no rank (r), então 
temos: f = a / r . b, onde a e b são constantes e b está próximo de 1. tomando o 
logaritmo de cada lado da equação, obtém-se o log(f) = log(a) – b*log(r) (a fun-
ção de log pode ser de qualquer base, nesse caso define-se uma base de log 10). 

Assim, se a lei de Zipf detém um certo conjunto de dados, o gráfico log(f) 
contra log(r) será uma linha reta com inclinação próxima de -1. A consequência 
é que (se b=1) uma palavra com posição x ocorre 1/x vezes a palavra com maior 
frequência de ocorrência. Para todas as ocorrências de x de uma palavra com 
classificação y existe cerca de y ocorrências de uma palavra de classificação x. 
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dessa forma conseguimos visualizar o gráfico de dispersão xy.

3.2 dAdoS PArciAiS dA SegUndA FASe

Conforme dito anteriormente, na seção sobre os objetivos da pesquisa, a 
análise de frequência de palavras permite visualizar um repertório léxico básico 
para auxiliar na indexação dos registros incluídos no Unbral Fronteiras. Nesse 
percurso, utilizamos as palavras dos títulos de artigos, livros e capítulos de livros 
resultando em três listagens diferentes, uma para cada set de dados.

3.2.1 ARTIGOS (SET 3)

Neste conjunto de dados, a análise de frequência das palavras foi elabora-
da a partir de 447 registros e os títulos foram extraídos para um documento txt. 
Esse documento foi submetido à verificação das frequências no Hermetic Word 
Frequency Counter Advanced. 

Considerando que a lista de stop words - palavras que não compõem um 
repertório léxico, como “de”, “para”, “antes” - reduz a quantidade de ocorrên-
cias, o software apresenta a contagem de 1784 palavras diferentes na lista4. o 
número de palavras real da lista é 3114. 

Este é o indicador-base do total de palavras. Significa que, entre os títulos 
dos artigos, o conjunto de dados reflete o total de 57,2% de palavras diferentes. 
Ao considerar as stop words, o número de palavras na lista aumenta para 5207. 

A tabela 3 ilustra as palavras do topo da lista, até a vigésima posição.  Nela, 
observamos que as palavras do topo da lista refletem com fidelidade a expres-
são dos autores acerca dos estudos sobre a fronteira brasileira. 

o gráfico é aproximadamente linear, exceto alguma palavras com frequên-
cia média, já que a inclinação linear é maior que o ideal de frequência de Zipf (-1). 
o resultado completo com todas as palavras encontra-se anexo à base de dados. .

4 Inclui palavras compostas, ou sintagmas.
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tabela 3. Frequência de Zipf até vigésima posição do set 3 (artigos)

rank Freq l10(r) l10(F) Palavra
1 52 0 1,716 brasil
2 41 0,301 1,6128 fronteira
3 22 0,4771 1,3424 território
4 17 0,6021 1,2304 fronteiras
5 17 0,699 1,2304 política
6 17 0,7782 1,2304 regional
7 17 0,8451 1,2304 turismo
8 16 0,9031 1,2041 paraguai
9 15 0,9542 1,1761 análise

10 14 1 1,1461 estudo
11 14 1,0414 1,1461 paraná
12 14 1,0792 1,1461 região
13 13 1,1139 1,1139 integração
14 13 1,1461 1,1139 relações
15 12 1,1761 1,0792 argentina
16 12 1,2041 1,0792 brasileira
17 12 1,2304 1,0792 processo
18 11 1,2553 1,0414 espaço
19 11 1,2788 1,0414 identidade
20 11 1,301 1,0414 mato-grosso-do-sul

L10 (R): logaritmo de base 10 para os valores de classificação

L10 (F): logaritmo de base 10 para os valores de frequência

Fonte: dados da Pesquisa, 2014. Elaboração de Semeler, Santos e Soares.

No geral, as palavras identificadas pela análise de frequência podem sig-
nificar termos específicos dos estudos fronteiriços, como fronteira, fronteiras, 
território, integração, etc; podem indicar toponímias como brasil, argentina, 
brasileira, mato-grosso-do-sul; ou ainda indicar ações que dizem respeito a 
perspectivas metodológicas como análise, estudo, processo. 

A seguir, expomos o gráfico 1, a dispersão das palavras dos títulos do arti-
gos a partir da frequência 2 e base log 10.
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Gráfico 1. dispersão das palavras nos títulos de artigos (log 10)

Fonte: dados da Pesquisa, 2014. Elaboração de Semeler, Santos e Soares.

3.2.2 CAPíTULOS DE LIvROS (SET 4)

No conjunto de dados dos títulos de capítulos de livros, a análise de fre-
quência das palavras foi elaborada a partir de 660 registros. o Hermetic Word 
Frequency Counter Advanced apresentou uma contagem de 2017 palavras dife-
rentes na lista. o número de instâncias de palavras na lista, ou seja, o número 
de palavras real da lista é 3383. 

Entre os títulos dos capítulos de livros, o conjunto de dados reflete o total 
de 59,6% de palavras diferentes. Ao considerar as stop words, o número de pa-
lavras na lista aumenta para 5923. 

A tabela 4 ilustra as palavras do topo da lista, até a vigésima posição. o 
resultado completo com todas as palavras encontra-se anexo à base de dados. 
Nela, observamos que as palavras do topo da lista também refletem com fide-
lidade a expressão dos autores acerca dos estudos sobre a fronteira brasileira. 

No geral, as palavras identificadas pela análise de frequência também 
significam três dimensões distintas: termos específicos para os estudos fron-
teiriços, toponímias e perspectivas metodológicas de ação. A excessão deste 
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set fica com a palavra saúde, na posição 20. Primeiramente, esta palavra não 
representa, diretamente, alguma aproximação com as pesquisas sobre estudos 
fronteiriços.

tabela 4. Frequência de Zipf até vigésima posição do set 4 (capítulos de livros)

rank Freq l10(r) l10(F) Palavra
1 60 0 1,7782 brasil
2 54 0,301 1,7324 fronteira
3 40 0,4771 1,6021 território
4 38 0,6021 1,5798 fronteiras
5 25 0,699 1,3979 estado
6 20 0,7782 1,301 região
7 17 0,8451 1,2304 construção
8 17 0,9031 1,2304 espaço
9 17 0,9542 1,2304 mato-grosso-do-sul

10 14 1 1,1461 identidade
11 14 1,0414 1,1461 paraguai
12 14 1,0792 1,1461 amazônia
13 14 1,1139 1,1461 turismo
14 13 1,1461 1,1139 desenvolvimento
15 13 1,1761 1,1139 rio-grande-do-sul
16 12 1,2041 1,0792 identidades
17 11 1,2304 1,0414 análise
18 11 1,2553 1,0414 aspectos
19 11 1,2788 1,0414 processo
20 11 1,3222 1,0414 saúde

L10 (R): logaritmo de base 10 para os valores de classificação

L10 (F): logaritmo de base 10 para os valores de frequência

Fonte: dados da Pesquisa, 2014. Elaboração de Semeler, Santos e Soares.

No entanto, uma investigação mais detalhada poderá relacionar esta pala-
vra com os respectivos registros e assim, confirmar o verdadeiro significado de 
saúde no conjunto de itens da Biblioteca digital do Unbral Fronteiras. Estretanto, 
este aspecto não é um objetivo de análise no estágio atual do projeto de pesquisa.

A seguir, no grafico 2, expomos a dispersão das palavras dos títulos dos 
capítulos de livros, a partir da frequência 2 e base log 10.
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Gráfico 2. dispersão das palavras nos títulos de capítulos de livros (log 10)

Fonte: dados da Pesquisa, 2014. Elaboração de Semeler, Santos e Soares.

Neste set de dados, o gráfico de dispersão também é aproximadamente line-
ar. No entanto, percebe-se um desvio no padrão de inclinação linear, que neste caso 
é muito maior que o ideal de frequência de Zipf (-1). Inclusive, demonstra aspectos 
de positividade. 

Essa característica parece evidente com as palavras do topo da lista e indica 
que suas frequências são mais altas que o set de dados de artigos e apresenta um 
intervalo maior em relação às palavras de frequência mais baixa nos títulos dos 
capítulos de livros.

3.3 CAPITULOS DE LIvROS (SET 4)

No conjunto de dados dos títulos de livros, a análise de frequência das pa-
lavras foi elaborada a partir de 128 registros. o Hermetic Word Frequency Cou-
nter Advanced apresentou uma contagem de 433 palavras diferentes na lista. o 
número de instâncias de palavras na lista, ou seja, o número de palavras real da 
lista é 639. Entre os títulos dos livros, o conjunto de dados reflete o total de 67,7% 
de palavras diferentes, muito maior que os sets anteriores. Ao considerar as stop 
words, o número de palavras na lista aumenta para 1021. A A tabela 5 ilustra as 
palavras do topo da lista, até a vigésima posição. o resultado completo com todas 
as palavras encontra-se anexo à base de dados.



54

anuário unbral das fronteiras brasileiras 2014

tabela 5. Frequência de Zipf até vigésima posição do set 5 (livros)

rank Freq l10(r) l10(F) Palavra
1 24 0 1,3802 Fronteiras
2 12 0,301 1,0792 Brasil
3 8 0,4771 0,9031 Cultura
4 8 0,6021 0,9031 Fronteira
5 7 0,699 0,8451 Espaço
6 6 0,7782 0,7782 território
7 5 0,8451 0,699 Identidades
8 5 0,9031 0,699 territories
9 4 0,9542 0,6021 Comunicação

10 4 1 0,6021 Estudos
11 4 1,0414 0,6021 estudos-fronteiriços
12 4 1,0792 0,6021 mato-grosso-do-sul
13 4 1,1139 0,6021 Perspectiva
14 4 1,1461 0,6021 Práticas
15 4 1,1761 0,6021 Produção
16 4 1,2041 0,6021 Social
17 4 1,2304 0,6021 turismo
18 3 1,2553 0,4771 Construção
19 3 1,2788 0,4771 Contestado
20 3 1,301 0,4771 diálogos

L10 (R): logaritmo de base 10 para os valores de classificação

L10 (F): logaritmo de base 10 para os valores de frequência

Fonte: dados da Pesquisa, 2014. Elaboração de Semeler, Santos e Soares.

observa-se, na tabela 5, o mesmo padrão de palavras que os sets ante-
riores. Entretanto, devido ao set de livros ser menor em relação aos outros, as 
palavras de baixa frequência já aparecem no topo da lista. Este aspecto é consi-
derado normal, pois deriva das caraterísticas do conjunto de dados. 

Nesse sentido, entendemos que para um resultado mais qualificado, a 
análise de frequência das palavras precisa de um conjunto de dados mais ro-
busto para um resultado mais contundente. Aqui, as dimensões observadas nos 
demais sets de dados se mantém: termos específicos para os estudos fronteiri-
ços, toponímias e perspectivas metodológicas de ação. 

o conjunto de dados relacionados aos títulos dos livros não apresenta a 
linearidade observada nas análises de frequência dos artigos e dos capítulos de 
livros. Concluímos que esta visualização indica vários desvios, tanto nas palavras 
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do topo da lista quanto nas palavras de baixa frequência. A linearidade dos da-
dos somente se mantém nas palavras de frequência 2, 3 e 4. 

No entanto, não sinalizam aspectos dos estudos fronteiriços, dada sua va-
riabilidade temática. 

A seguir, expomos o gráfico 3 de dispersão das palavras dos títulos dos 
livros, a partir da frequência 2 e base log 10 .

Grafico 3. dispersão das palavras nos títulos de livros (log 10)

Fonte: dados da Pequisa, 2014. Elaboração de Semeler, Santos e Soares.

Assim, para utilizar os dados dos títulos de livros, é necessário que o 
Unbral Fronteiras continue incorporando registros a esta coleção. outra alter-
nativa seria compartilhar os dados destes títulos com títulos de outra coleção.

 Esta decisão metodológica necessita de testes para confirmar sua eficácia. 
Sugere-se uma redução de dados a fim de encontrar um indicador sobre os indí-
cios de encontrabilidade dos documentos digitais na coleção referenciada. Assim, 
na próxima etapa será feita a análise apenas de regitros que possuam documentos.

4 metodologiA dA terceirA FASe: 
encontrABilidAde de docUmentoS digitAiS

Após os estudos de frequência, percebeu-se que somente a análise do 
campo dc:Title não era sufuciente. A equipe, dessa forma, buscou os documen-
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tos digitais dispersos na internet com o objetivo de verificar sua relevância e 
compor um repositório de documentos significantes para Biblioteca digital do 
Unbral Fronteiras.

tal critério reduziu a coleção de registros em 70%, ou seja, de  de 4.243 re-
gistro encontramos 1.234 documentos digitais, o que consolidou uma amostra 
de 29% dos registros considerados válidos. A primeira extração feita na Plata-
forma Lattes continha cerca de 16731 registros. Nesse momento, foram con-
siderados válidos apenas aqueles registros que possuiam documentos digitais 
vinculados ao registro na base.

tabela 7. Curva de redução de dados Válidos

registros Redução de dados % metodologia
16731 100 % Plataforma Lattes
8000 48 % Conversão xML
4.243 25 % Limpeza Manual
1243 8 % documentos digitais 

Fonte: dados da Pesquisa, 2014. Elaboração de Semeler, Santos e Soares.

4.1 DC:PUBLISHER dA coleção de 
docUmentoS rAStreAdoS 

A adoção do princípio da encontrabilidade se deu após 6 meses de filtro e 
busca manual exaustiva. Conclui-se, por hora, que é importante aquele registro 
que possui vínculo a um documento digital que pode ser rastreado e encontra-
do na web. 

Acredita-se que esse critério revelará as instituições e o perfil dos pesqui-
sadores conforme sua prática de divulgar trabalhos científicos. Nesse contexto a 
Biblioteca digital do Unbral Fronteira reduziu-se conforme a tabela 8:
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tabela 8. Coleções do Unbral Fronteiras

Set de dados Coleção itens
3 Artigos 293
4 Capítulos de livros 94
5 Livros 24
6 teses 3
8 Resumos 48
9 Eventos 463
0 Sem coleção 311

total 1.243

Fonte: dados da Pesquisa, 2014. Elaboração de Semeler, Santos e Soares.

Ao todo, 311 documentos não puderam ser categorizados como documen-
tos científicos, pois não se encaixam em nenhuma das coleções acima. São eles 
artigos de jornais, matérias publicadas em blogs e outros sites não científicos.

Como indicador sobre os estudos fronteiriços brasileiros, investigaram-se 
apenas documentos publicados por ditas instituições científicas, ou seja, com perfil 
acadêmico. Assim, considerou-se os dados sobre lugares de publicação contidos no 
campo (dc:publisher).

 Conforme o dc:publisher, segue uma lista dos principais periódicos de 
acesso aberto (set 3) onde foram encontrados no mínimo 2 documentos com a 
temática dos estudos frontericos durante o interval de tempo 1989-2014.

Além de artigos publicados em periódicos científicos, também foi feita a 
lista dos principais eventos em que pesquisadores da área publicaram, campo 
segundo o set 9 eventos, conforme a tabela 10.
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tabela 9. Relação de Periódicos set 3 (frequência minima 2)

rank Freq Periódico
1 7 ESTUDIOS hISTÓRICOS RIVERA 
2 5 REVISTA GEONORTE
3 4 BOCC BIBLIOTECA ON LINE DE CIÊNCIAS DA COMUNICAçãO
4 4 BOLETIM GAÚChO DE GEOGRAFIA
5 4 TEMPO DA CIÊNCIA UNIOESTE 
6 3 CAdERNoS IPARdES EStUdoS E PESQUISAS
7 3 CADERNOS METRÓPOLE PUCSP 
8 3 ExAMãPAKU BOA VISTA 
9 3 FRONTEIRA PUCMG 

10 3 GEOGRAPhIA UFF NITERÓI
11 3 HoRIZoNtES ANtRoPoLÓGICoS UFRGS IMPRESSo 
12 3 MERIdIANo 47 UNB 
13 3 PERCURSO CURITIBA 
14 3 PERSPECtIVA GEoGRÁFICA IMPRESSo 
15 3 REVISTA PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO CURITIBA
16 2 CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA ENSP IMPRESSO 
17 2 CAMPO TERRITÓRIO
18 2 CIVITAS: REVISTA DE CIÊNCIAS SOCIAIS IMPRESSO 
19 2 CONJUNTURA AUSTRAL
20 2 CULtURA Y REPRESENtACIoNES SoCIALES
21 2 GEOGRAPhIA UFF 
22 2 GEOSUL UFSC 
23 2 MERCAtoR FoRtALEZA oNLINE 
24 2 MNEME CAICÓ ONLINE 
25 2 PARA ONDE
26 2 REVISTA CIÊNCIA EM ExTENSãO
27 2 REVISTA DE GEOPOLITICA
28 2 REVISTA GEOGRAFAR UFPR 
29 2 REVISTA PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO
30 2 SCRIPTA NOVA BARCELONA 
31 2 SoCIEdAdE NAtUREZA UFU oNLINE 
32 2 TERRITÓRIO RIO DE JANEIRO
33 2 TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS ONLINE 

Fonte: dados da Pesquisas, 2014. Elaboração de Semeler, Santos e Soares.
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tabela 10. Relação de Eventos set 9 (frequência mínima 2)

rank Freq. evento
1 9 x ENCoNtRo dE GEÓGRAFoS dA AMÉRICA LAtINA
2 7 xVI ENCONTRO NACIONAL DE GEÓGRAFOS
3 6 xVII ENCONTRO NACIONAL DE GEÓGRAFOS
4 5 I SEMINÁRIo INtERNACIoNAL doS ESPAçoS dE FRoNtEIRA
5 5 III SIMPÓSIo NACIoNAL dE GEoGRAFIA PoLítICA
6 4 ENCUENtRo dE GEÓGRAFoS dE AMÉRICA LAtINA
7 4 IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE hISTÓRIA
8 4 xII ENCUENtRo dE GEÓGRAFoS dA AMÉRICA LAtINA
9 4 xxVI SIMPÓSIO NACIONAL DE hISTÓRIA

10 3 ANPUh
11 3 CAMINANdo A UNA AMÉRICA LAtINA EN tRANSFoRMACIÓN
12 3 GEOFRONTERAS
13 3 I SEMINÁRIo INtERNACIoNAL dE ESPAço dE FRoNtEIRA
14 3 II GEOFRONTERAS
15 3 xIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA
16 3 xIV ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR
17 3 xVI ENCONTRO NACIONAL DE GEÓGRAFOS (ENG
18 3 xVI ENCONTRO NACIONAL DOS GEÓGRAFOS
19 3 xVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO
20 3 xVII ENCONTRO NACIONAL DE GEÓGRAFOS (ENG
21 2 ANPOCS
22 2 CoLÓQUIo dE tRANSFoRMAçõES tERRItoRIAIS
23 2 ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS
24 2 ENCONTRO NACIONAL DA ABRI
25 2 INTERCOM SUL
26 2 xVII ENG
27 2 36 CoNGRESSo BRASILEIRo dE CIÊNCIAS dA CoMUNICAçÃo
28 2 ENCONTRO NACINAL DE GEÓGRAFOS
29 2 II SEMINÁRIo dE EStUdoS FRoNtEIRIçoS
30 2 III FÓRUM INTERNACIONAL DE TURISMO DO IGUASSU
31 2 III SEMINÁRIo dE EStUdoS FRoNtEIRIçoS
32 2 SEGUNdo SEMINÁRIo INtERNACIoNAL AMÉRICA PLAtINA
33 2 VII ENCONTRO NACIONAL DA ANPEGE
34 2 VII SEMINÁRIo do tRABALHo
35 2 VIII SEMANA ACADÊMICA DE GEOGRAFIA
36 2 x ENCONTRO ESTADUAL DE hISTÓRIA
37 2 xII CoLoQUIo INtERNACIoNAL dE GEoCRítICA
38 2 xIII ENCONTRO INTERNACIONAL hUMBOLDT
39 2 xIV CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA
40 2 xIV ENCONTRO NACIONAL DE GEÓGRAFOS
41 2 xLV CONGRESSO DA SOBER
42 2 xV ENCONTRO NACIONAL DE GEÓGRAFOS

Fonte: dados da Pesquisas, 2014. Elaboração de Semeler, Santos e Soares.
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tais documentos irão compor o acervo inicial da Biblioteca digital do 
Unbral Fronteiras que,  lado a lado ao desenvolvimento tecnológico, circunscre-
vem novas questões sobre esse fazer científico. 

Após categorizadas, essas publicações podem revelar indicadores sobre as 
relações, as associações e a influência científica existente entre esses sujeitos. o 
produto possível representará o mapeamento das temáticas e das publicações 
brasileiras sobre os estudos fronteiriços.

4.2 DC:TITLE dA coleção de docUmentoS 
rAStreAdoS e AnáliSe dA coocorênciA

Após a análise dos lugares de publicações, foi realizada a análise do texto 
livre contido no dc:title dessa coleção de documentos. Através  da avaliação da 
frequência, mediu-se a coocorrência dos assuntos nas diversas coleções (NEFF; 
CoRLEY, 2009). 

Esses agrupamentos de frequência podem assumir diversos níveis de 
agregação. Explica Leydesdorff  que “as palavras organizam os textos; os artigos 
científicos, os periódicos; os periódicos organizam os diretórios de periódicos; 
os cientistas compõem grupos de pesquisa, os grupos de pesquisa, as comuni-
dades” e assim, sucessivamente (2001, p. 14, tradução nossa). Pode-se dizer 
que essas agregações representam possíveis unidades de análise para um estu-
do sobre coocorrências cientométricas fundamentadas na frequência. 

Geralmente, a frequência de coocorrência de uma palavra em dois ou 
mais textos indica as relações entre eles. A frequência de uma única palavra em 
vários textos pode resultar na construção de redes de palavras que relacionam 
os seus autores em níveis sociocognitivos (KoStoFF, 2003).

A seguir, apresenta-se a coocorrência de palavras coletadas da bibliote-
ca digital do Unbral Fronteiras. Esse conteúdo pode ajudar a conectar sentido 
semântico às informações sobre a fronteira, permitindo o compartilhamento, 
a recuperação e a preservação do conhecimento através da revelação da pro-
dução científica sobre o domínio específicos que compõe essa área de estudos.

  Conforme a matriz, tabela 11, podemos verificar a coocorrência dos as-
suntos nas coleções, segundo a relação frequência de coocorência de palavras 
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por coleção, sets. os termos foram categorizados utilizando a ferramenta DBpe-
dia Spotlight , servidor de ontologias de domínio. 

As matrizes geralmente são compostas por dados sobre a frequência e a 
coocorrência de palavras. Segundo explicam Pinto et al. (2009, p. 291), “a cons-
trução de mapas ou representações dos resultados bibliométricos constitui-se 
em um método de visualização da informação”. 

Atribuíram-se hipoteticamente os seguintes valores para elaborar a matriz i 
x j: onde i é igual ao número de linhas, representando as palavras mais frequentes, 
e j é igual ao número de colunas, representando as 6 coleções, de 1989 a 2014. 

Uma matriz adjacente é binária e assimétrica, ou seja, atribuíram-se va-
lores numéricos quando constatada a presença do tema na coleção e 0 igual a 
ausência na coleção. 

o exemplo a seguir expõe hipoteticamente parte da matriz de temáticas 
da biblioteca digital do Unbral Fronteiras, representando a coocorrência das pa-
lavras do dc:title em função da coleção dc:colettion, sendo 121 (set3), 230 (set4), 
59(set5), 14 (set6), 165 (set8), 1526 (set9) e o total em todos os sets 2117 pala-
vras, nesse sentido, foi elaborada no software UCINET, conforme a tabela 11.

Com essa matriz, será possível visualizar a informação que compõe o ma-
peamento semântico das tendências temáticas publicadas em cada coleção. A 
operacionalização da visualização da informação se dá por meio da elaboração 
de representações visuais. Assim, essa matriz binária gera os cienciogramas, ou 
mapas de coocorrência. 

As ferramentas mais comuns para aplicação e o uso prático de tal técnica de 
representação são os mapas conceituais e os diagramas de rede (PINto et al., 2009).

A visualização da informação contida nas matrizes foi operacionalizada uti-
lizando-se com o Netdraw, ferramenta usada para análise visual quantitativa e 
redução de dados em redes multirrelacionais. os resultados visuais são oriundos 
das matrizes propostas anteriormente, servindo para categorização e elaboração 
das representações visuais. 
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tabela 11. Coocorrência da frequência (mínima 9) dos assuntos em diferentes 
tipos de documentos.

dc:title /Set 3 4 5 6 8 9 total
Amazônia 0 4 0 0 0 10 14
Argentina 9 3 0 0 0 13 25

Brasil 30 9 2 1 3 47 92
cidade 0 1 0 0 1 13 15

Comunicação 0 1 0 0 0 16 17
contrabando 0 0 0 0 1 9 10

cultura 0 4 1 0 0 9 14
Desenvolvimento econômico 0 1 1 1 1 10 14

Fronteira 0 20 3 1 11 102 137
mato grosso do Sul 0 1 1 0 2 37 41

Meios de comunicação social 0 0 0 0 0 9 9
mercado comum do Sul 6 2 0 0 2 11 21

Migração humana 0 3 2 0 0 9 14
Pantanal 0 0 1 0 2 9 12
Paraguai 12 3 0 0 2 16 33
Paraná 0 5 1 0 2 26 34

Pará 0 1 1 0 4 11 17
Regiões do Brasil 0 1 0 0 2 11 14
rio grande do Sul 0 3 1 0 2 10 16

Saúde 0 2 0 0 4 9 15
Seleção Brasileira de Futebol 0 3 0 0 2 9 14

São Borja 0 0 0 0 0 10 10
território 0 5 1 1 2 33 42

tríplice fronteira 0 1 0 0 1 12 14
turismo 0 0 0 0 1 19 20

total 121 230 59 14 165 1526 2117
Fonte: dados da Pesquisa, 2014. Elaboração de Semeler, Santos e Soares.

Por meio da visualização de mapas semânticos, oriundos da frequência e 
da coocorrência das palavras-chave do campo dc:title/dc:coletion, elaborou-se 
o mapa de coocorência ao lado:
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Figura 1. Cienciograma da Biblioteca digital do Unbral Fronteiras

Fonte:dados da Pesquisa, 2014. Elaboração de Semeler, Santos e Soares.

5 conSiderAçõeS FinAiS

Entre as hipóteses analisadas, podemos elencar alguns dos conceitos fun-
damentais para o acesso aberto ao conhecimento científico e às métricas in-
formacionais. o desenvolvimento de um método  instrumentalizou as etapas 
de extração e coleta de metadados utilizando diferentes ferramentas, o que 
auxiliou na elaboração de lista de palavras; análise da frequência de palavras; 
análise das coocorrências de palavras; criação de matrizes de coocorrência; ela-
boração de representações visuais – mapas de redes; e, que por fim, possibili-
tou uma parcial interpretação dos resultados. 

Ao longo do texto, observa-se, através dos diferentes processos de orga-
nização da informação, algumas características relevantes do campo de estudo: 
dispersão da produção, interdisciplinaridade, multiplicidade temática. Há, in-
clusive entre os integrantes do campo, a dificuldade de caracterização sobre o 
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que pertence ou não ao campo (processo mais detalhado na seção a respeito do 
“Questionário para experts”). tal dificuldade impossibilitou uma busca comple-
tamente automatizada, havendo a necessidade de pesquisadores participarem 
do processo com a subsequente dificuldade de definição de critérios de catego-
rização. Ainda é prematuro, porém, afirmar através desta coleta que estas são 
características predominantes no campo de estudo. 

Consequentemente, a quantidade de dados pode determinar resultados 
mais satisfatórios como observado na verificação das frequências nos sets de títu-
los de artigos, capítulos de livros e livros. Assim, conclui-se que os procedimentos 
adotados são suficientes para a elaboração de um léxico básico que identifique 
as temáticas de fronteira nas publicações brasileiras. tal léxico pode ser utilizado 
para compor um instrumento de indexação e classificação dos conteúdos disponí-
veis na base de dados do Unbral Fronteiras. os resultados obtidos neste trabalho 
representam uma investigação em um campo de linguagem técnica, restrito ao 
assunto “fronteira” e poderão ser modificados não só em relação às palavras, mas 
também em relação aos índices de suas respectivas frequências.
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CIRCUNSCRIçÃo tEMÁtICA do UNBRAL FRoNtEIRAS 
A PARtIR dA ANÁLISE do QUEStIoNÁRIo PARA 
ExPERTS EM ESTUDOS FRONTEIRIçOS

ADRIANA DORFMAN

VItoR GALANtE MoNtE MEZZo

ARThUR BORBA COLEN FRANçA

o texto que segue descreve os esforços de circunscrição do vastíssimo tema 
“fronteiras” a partir da formulação, aplicação e análise do “Questionário para ex-
perts em Estudos Fronteiriços”. tal delimitação se fez necessária para definir crité-
rios para inclusão ou exclusão de textos na base que está em montagem.

1 FormUlAção e APlicAção

o “Questionário para experts em Estudos Fronteiriços” foi construído 
como uma ferramenta de consulta aos pesquisadores dos Estudos Fronteiriços, 
em uma tentativa de delimitar em que se constituem esses Estudos. Baseando-
nos em Lia osório Machado (2011) e seu conceito de espaço transverso - es-
paços que se constituem entre a soberania e o sistema mundial de segurança, 
entre o legal e o ilegal - entendemos que esse campo de pesquisa é absoluta-
mente transversal – entre o privado e o público, entre o teórico e o prático – e 
interdisciplinar. A palavra fronteira possui ainda amplo uso metafórico, gerando 
grande revocação (respostas não relevantes) nas buscas. Ao procurar pelo ter-
mo “fronteira”, nas primeiras coletas na web, boa parte das ocorrências parecia 
não pertencer ao tema buscado, as fronteiras internacionais territoriais. Essas 
ocorrências podiam ser descartadas sem hesitação.

outras, no entanto, tinham uma pertinência ambígua, requerendo o exa-
me do conteúdo do texto, e não apenas de seu título e palavras-chave. Mesmo 
após análise do conteúdo, dúvidas persistiam. Essas dúvidas, na verdade, corres-
pondiam a uma definição de marcos teóricos. As fronteiras de que tratamos são 
exclusivamente territoriais? Unicamente internacionais? o que fazer com traba-
lhos ligados a campos como Estudos Estratégicos, Ciências Naturais etc.? os ques-



68

anuário unbral das fronteiras brasileiras 2014

tionamentos, assim, foram sendo registrados pelas bolsistas que alimentavam a 
coleção. Esses questionamentos foram organizados em blocos que abordavam:

• diferentes tipos de limites espaciais (limites não-internacionais como 
fronteiras urbanas, limites entre entes federados, estudos de portos 
e fronteiras marítimas); 

• estudos cujo objeto está na região fronteiriça mas em que a fronteira 
não é a questão central, como etnografias, estudos da natureza e es-
tudos infraestruturais; 

• estudos sobre migrações, comércio internacional, turismo e outras 
questões sociais e econômicas que não necessariamente têm a ques-
tão fronteiriça no centro da análise e 

• estudos sobre frentes de expansão, fronteiras agrícolas ou frontiers.  

Justamente pela transversalidade e multidisciplinaridade dessas questões, 
as respostas para essas perguntas precisavam buscadas junto à comunidade de 
estudiosos do campo. tratava-se de obter, junto a pesquisadores, uma apreciação 
geral sobre o campo dos estudos fronteiriços e delimitar sua extensão e objetos. 
Isso pode ser feito de diversas maneiras, mas o mais rápido e econômico é a uti-
lização de questionários online. Isso facilita muito a tabulação dos dados e eco-
nomiza tempo e recursos, pois o link do questionário é enviado automaticamente 
para os destinatários que participam da pesquisa.

Um levantamento no diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq e na base de 
Programas de Pós-Graduação da CAPES, listando os membros de grupos de pesqui-
sa e afiliados a programas de pós-graduação cujo nome, linha de pesquisa ou pala-
vras-chave contivesse a palavra “fronteira” foi realizado. os endereços eletrônicos 
de tais experts foram coletados para permitir o contato e o envio do questionário.

A Escala Likert foi empregada para construir as possíveis respostas do 
questionário. o método se vale de uma escala bipolar (geralmente do total 
acordo ao total desacordo) e apresenta cinco alternativas, de forma gradual 
(Likert, 1932). Utilizando a Escala Likert, poderíamos medir graus de concor-
dância com as afirmações apresentadas em cada item. Esse é um modelo mais 
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eficiente, e que permite uma análise mais verossímel para questões complexas 
cuja definição simples de concordância ou discordância pode ser problemática.

Após a redação do conteúdo do questionário, passou-se para a etapa de mon-
tagem das perguntas no software. o LimeSurvey foi o software escolhido, dada sua 
reputação confiável dentro do grupo de softwares livres de pesquisas on-line (Sour-
ceForge.net, 2008). o programa permite que a formulação, aplicação e gerencia-
mento de dados sejam feitos com um único aplicativo. outras features cruciais para 
a escolha foram as ferramentas usadas para enviar a pesquisa aos participantes e 
contatá-los posteriormente caso fosse necessário: o LimeSurvey permite estabele-
cer um cadastro de destinatários e acompanhar sua adesão ao questionário.

Ao contrário do que pode ser anunciado, não existe resposta anônima ao 
questionário, ao menos por parte daqueles que o administram, uma vez que o 
acesso ao formulário se dá através de um token, uma espécie de credencial asso-
ciada a cada entrevistado. Isso não quer dizer que tenhamos associado as respos-
tas daqueles que não preencheram a seção de identificação do questionário, pois 
respeitamos a opção pelo anonimato. Ainda no quesito identificação, cabe lem-
brar que o objetivo do questionário de recolher opiniões de experts certamente 
foi definidor na opção por respostas identificadas pela maioria dos respondentes, 
que se manifestavam a partir de sua posição de autoridade = identidade.

Realizaram-se duas pesquisas-teste: a primeira foi realizada com uma so-
cióloga reconhecida em sua experiência de análises quantitativas, Melissa de 
Mattos Pimenta. A finalidade desse teste foi ajustar questões formais como a 
repetição ou não dos cabeçalhos e a sintaxe dos enunciados. A segunda pesqui-
sa-teste foi realizada com colegas da área de Estudos Fronteiriços para exercer 
um controle de qualidade durante a sintetização do questionário. Agradecemos 
a Lia osório Machado, Rebeca Steiman e Lício Monteiro, da UFRJ; tito Carlos 
Machado de oliveira, da UFMS; Lisandra Lamoso e Flaviana Gasparotti Nunes, 
da UFGd; Regina Coeli Machado e Silva e Eric Cardin, da Unioeste; Maurício Pin-
to da Silva, da UFPEL; e Alexandre Peixoto, do Ministério da Integração Nacio-
nal a disposição em colaborar. depois dos testes, os ajustes necessários foram 
realizados, para a que as perguntas fossem compreendidas de maneira fiel ao 
esperado pelos pesquisadores.
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Uma das adições pós-teste foi o uso de logotipos pertencentes a identida-
de visual do Unbral, informalmente apresentando a identidade visual do projeto 
para os diversos Programas de Pesquisas alvos do questionário.

o questionário foi enviado para 182 pesquisadores, que tiveram dos dias 
07 a 30 de agosto de 2014 para responder. deste grande grupo, 94 preencheram 
satisfatoriamente o requerido, somando 52% dos pesquisadores consultados.

2 o PerFil dA comUnidAde

três são as categorias passíveis de análise sobre a comunidade que respon-
deu ao questionário: sua ocupação, sua UF e o município em que estão baseados. 
A tabela 1 condensa os resultados da primeira categoria. As respostas eram aber-
tas e são, portanto, autodeclaradas, e não escolhidas a partir de uma lista.

tabela 1. ocupação dos pesquisadores de Estudos Fronteiriços. 

Ocupação Quantidade
Professores, docente, Professores Aposentados 34 
Geógrafos 10 
Antropólogos 4 
Arquitetos e Urbanistas 3 
Estudantes 3 
demógrafo(a) 1 
Jornalista 1
Assistente Social 1 
Adminstrador(a) 1 
Historiador(a) 1 
técnico(a) em Assuntos Educacionais 1 
Policial Militar 1
Médico(a) Veterinário(a)/Acadêmico(a) de Relações Internacionais 1
Servidor(a) Público(a) Federal 1 
Professor(a) e Pesquisador(a) 1 
Sociólogo(a) 1 
total 64 

Elaboração de Maicon Pinheiro oliveira e Adriana dorfman

A tabela 2 condensa os resultados da segunda categoria, o estado em que 
os pesquisadores residem. A tabela também apresenta o dado se esta UF possui 
fronteira internacional ou não.
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tabela 2. UF dos pesquisadores de Estudos Fronteiriços.

UF/Província, País Fronteira internacional Quantidade
Rio Grande do Sul, BRA SIM 25
Mato Grosso do Sul, BRA SIM 10 
Paraná, BRA SIM 5
Rio de Janeiro, BRA NãO 5
Amapá, BRA SIM 3
Roraima, BRA SIM 3 
Amazonas, BRA SIM 2
São Paulo, BRA NãO 2
Minas Gerais, BRA NãO 1
Misiones, ARG SIM 1
Pará, BRA NãO 1
Rio Grande do Norte, BRA NãO 1

 49 SIM 10 NÃo

Elaboração de Maicon Pinheiro oliveira e Adriana dorfman

A tabela 3, finalmente, apresenta os municípios em que estão localizados 
os pesquisadores que preencheram o questionário, e indica se o município está 
ou não na faixa de fronteira.

das possíveis análises, algumas são mais evidentes. A multidisciplinarida-
de é marcante, confirmando que a fronteira é um objeto transverso que com-
porta análise geográficas ou não geográficas. 

É interessante observar que a imensa maioria dos pesquisadores está em 
uma UF fronteiriça. Isso explica-se não só pela provocação do objeto, mais pre-
sente nessas regiões, mas também por questões estruturais e políticas. dados os 
recursos limitados, os pesquisadores tendem a dedicar-se a objetos próximos de 
suas universidades, além de serem impelidos a estudar suas regiões para promo-
ver o desenvolvimento das mesmas. No entanto, a maioria dos pesquisadores não 
se encontra em cidades fronteiriças, e isso se explica pela situação dos centros 
produtores de pesquisas, concentrados nas capitais e cidades médias.
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tabela 3. Municípios, Estados e País dos pesquisadores de Estudos Fronteiriços.

município, estado, País Faixa de fronteira Quantidade
Porto Alegre, RS, BRA NãO 15
Corumbá, MS, BRA SIM 5
Rio de Janeiro, RJ, BRA NãO 4
Boa Vista, RR,  BRA SIM 3
dourados, MS, BRA SIM 3
Macapá, AP, BRA NãO 3
Campo Grande, Mt, BRA NãO 2
M.C.Rondon, PR, BRA SIM 2
Manaus, AM, BRA NãO 2
Marechal Cândido Rondon, PR, BRA e 
Ponta Grossa, PR, BRA SIM 2

Santa Maria, RS, BRA NãO 2
Santana do Livramento, RS, BRA SIM  2
Santo Ângelo, RS, BRA SIM 2
São Borja, RS, BRA SIM 2
toledo, PR, BRA SIM 2
Angra dos Reis, RJ, BRA NãO 1
Bagé, RS, BRA SIM 1
Belém, PA, BRA NãO 1
Belo Horizonte, MG, BRA NãO 1
Campinas, SP, BRA NãO 1
Curitiba, PR, BRA NãO 1
Foz do Iguaçu, PR, BRA SIM 1
Guaíra, PR, BRA SIM 1
Lima, PER NãO 1
Natal, RN, BRA NãO 1
Pelotas, RS, BRA SIM 1
Posadas, ARG SIM 1
São Paulo, SP, BRA NãO 1

38 NÃo 28 SIM  

Elaboração de Maicon Pinheiro oliveira e Adriana dorfman

3 APreSentAção doS reSUltAdoS

A partir deste momento, apresentaremos os resultados, condensados em 
gráficos, das perguntas dos questionários, permitindo uma breve análise. É nes-
te momento do questionário que a Escala Likert foi utilizada, sendo as possíveis 
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respostas “concordo totalmente”, “concordo parcialmente”, “indiferente”, “dis-
cordo parcialmente” e “discordo totalmente”. 

Antes afirmativas a serem analisadas nesta escala, o seguinte cabeçalho 
era apresentado:

tomamos como consensual que o limite internacional é a linha que sepa-
ra os países (i. é, Estados, estados-nação, estados territoriais modernos 
etc.) e a fronteira é a região de contato entre esses países, mas temos 
outros pontos que precisam ser esclarecidos.

As perguntas questionavam se uma série de objetos deveriam ser inclu-
ídos como objetos válidos dos estudos fronteiriços. A primeira tratava de “1. 
estudos relacionados a limites espaciais administrativos não-internacionais (li-
mites entre estados, entre regiões, processos emancipatórios etc.)”. A segunda 
discutia “2. estudos relacionados a limites espaciais não-administrativos (fratu-
ras urbanas, segregação urbana etc.).”

Figuras 1 e 2. Resultados das perguntas 1 e 2. 
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Elaboração de Arthur França.

temos, assim, uma resposta afirmativa para as perguntas 1 e 2, mas sendo 
a resposta 2 bem menos consensual.

As perguntas seguintes, “3. estudos relacionados a frentes pioneiras, fren-
tes de expansão, fronteiras agrícolas etc. (frontiers).” e “4. estudos ligados a 
“fronteiras naturais” (rios, montanhas, serras etc. que demarcam limites inter-
nacionais), ainda que não se refiram diretamente ao limite internacional” apre-
sentou o seguinte resultado.

Figuras 3 e 4. Resultados das perguntas 3 e 4. 
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Elaboração de Arthur França.

As figuras mostram as respostas afirmativas para as perguntas 3 e 4, mas 
com relevância para a indiferença em relação a pergunta 4.

As próximas perguntas, “5. estudos relacionados a aspectos físicos (geo-
morfológicos, climatológicos, hidrológicos etc.) em lugares situados na região 
fronteiriça.” e “6. estudos relacionados a aspectos históricos (arqueológicos, 
povoamento, folclore etc.) de lugares atualmente situados na região fronteiriça, 
ainda que não abordem a construção do limite internacional”, apresentaram as 
seguintes respostas.

Figuras 5 e 6. Resultados das perguntas 5 e 6. 
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Elaboração de Arthur França.

Ambas as respostas às questões 5 e 6 são fortemente afirmativas, sendo 
esses objetos que parecem ser consolidados nos Estudos Fronteiriços

Em seguida, as respostas sobre inclusão nos Estudos Fronteiriços quanto 
a “7. estudos relacionados a questões étnicas e culturais (indígenas, identida-
des, produção artística etc.) em lugares situados na fronteira, ainda que não se 
refiram diretamente ao limite internacional” e “8. estudos regionais de espaços 
como municípios, estados, regiões etc., que contém uma seção ou capítulo so-
bre a fronteira sem, no entanto, abordarem centralmente a região fronteiriça” 
apresentaram os seguintes resultados.

Figuras 7 e 8. Resultados das perguntas 7 e 8. 
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Elaboração de Arthur França.

Apesar da resposta afirmativa para a pergunta 7, temos um acordo apenas 
parcial em relação a pergunta 8, mas ainda assim com as respostas afirmativas 
ou parcialmente afirmativas sendo bem mais expressivas que a negação ou ne-
gação parcial.

As próximas perguntas questionaram os pesquisadores se “9. estudos so-
ciais que tematizam a cultura, a história, ou a formação territorial de espaços 
(estados, regiões, países etc.) que citam a região de fronteira sem abordarem 
centralmente questões fronteiriças” e “10. estudos econômicos que tematizam 
o turismo, a indústria, as infraestruturas de espaços como estados, regiões, pa-
íses etc., que citam a região de fronteira sem abordarem centralmente a região 
fronteiriça” deveriam ser incluídos no Unbral Fronteiras e entendidos como Es-
tudos Fronteiriços trouxeram as seguintes posições.
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Figuras 9 e 10. Resultados das perguntas 9 e 10. 

Elaboração de Arthur França.

As figuras revelam que há uma concordância parcial em relação a pergun-
ta 9, mas uma verdadeira indiferença à pergunta 10.

de forma similar, os questionamentos seguintes levantam a questão se 
“11. estudos que tematizam Migrações Internacionais, mesmo que não se re-
firam diretamente à região fronteiriça (bolivianos em São Paulo, trabalhadores 
haitianos em Caxias do Sul, catarinenses nos Estados Unidos etc.)” e “12. estu-
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dos relacionados ao Planejamento territorial, reestruturação de espaços rurais, 
desenvolvimento, sustentabilidade rural e regional, etc. em lugares situados na 
fronteira, ainda que não se refiram a questões fronteiriças” deveriam ser consi-
derados Estudos Fronteiriços. As respostas assim se distribuem.

Figuras 11 e 12. Resultados das perguntas 11 e 12. 

Elaboração de Arthur França.
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Sem grandes questionamentos, temos respostas fortemente afirmativas 
para as perguntas 11 e 12.

Ainda definindo se estes campos e objetos pertencem aos estudos fronteiri-
ços, temos as perguntas “13. estudos de Comércio Internacional (políticas comer-
ciais, fluxos de importação e exportação, movimentos financeiros internacionais 
etc.) mesmo que não se refiram diretamente a questões fronteiriças” e “14. estudos 
de Relações Internacionais (política externa brasileira, política internacional, Amé-
rica Latina etc.), mesmo que não se refiram diretamente a questões fronteiriças”.

Figuras 13 e 14. Resultados das perguntas 13 e 14.

 Elaboração de Arthur França.
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Aqui também, sem a necessidade de muitas ressalvas, temos respostas 
afirmativas para os questionamentos 13 e 14.

Finalmente, perguntamos aos pesquisadores se “15. estudos relacionados 
à Integração Regional (blocos econômicos, Mercosul, Alca, IIRSA etc.), mesmo 
que não se refiram diretamente a região fronteiriça” e “16. estudos relaciona-
dos à defesa e Segurança (inteligência, geopolítica, estudos estratégicos, Esta-
do e Segurança Internacional etc.), mesmo que não se refiram diretamente à 
região fronteiriça” podem ser considerados Estudos Fronteiriços e, portanto, 
deveriam ser incluídos no Unbral Fronteiras.

Figuras 15 e 16. Resultados das perguntas 15 e 16. 

Elaboração de Arthur França.
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também temos para as perguntas 15 e 16 respostas predominantemente 
de concordância.

Em resumo, temos as seguintes posições sobre os assuntos que compõem 
os Estudos Fronteiriços:

Concordância forte em relação à: 
• estudos relacionados a frentes pioneiras;
• estudos relacionados a aspectos históricos (arqueológicos, povoa-

mento, folclore etc.) de lugares atualmente situados na região fron-
teiriça, ainda que não abordem a construção do limite internacional;

• estudos relacionados a questões étnicas e culturais (indígenas, identi-
dades, produção artística etc.) em lugares situados na fronteira, ainda 
que não se refiram diretamente ao limite internacional; 

• estudos que tematizam Migrações Internacionais, mesmo que não se 
refiram diretamente à região fronteiriça;

• estudos relacionados à defesa e Segurança, mesmo que não se refi-
ram diretamente à região fronteiriça.

Acreditamos que tal posicionamento reflete temas consolidados no campo, 
bem como a preocupação com as migrações internacionais que caracterizam as 
fronteiras móveis que acompanham as redes operacionalizadas pelos migrantes.

Concordância com a inclusão de:
• estudos relacionados a limites espaciais administrativos não-interna-

cionais (limites entre estados, entre regiões, processos emancipató-
rios etc.);

• estudos relacionados a limites espaciais não-administrativos (fraturas 
urbanas, segregação urbana etc.);

• estudos ligados a “fronteiras naturais” (rios, montanhas, serras etc. 
que demarcam limites internacionais), ainda que não se refiram dire-
tamente ao limite internacional;
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• estudos relacionados a aspectos físicos (geomorfológicos, climatoló-
gicos, hidrológicos etc.) em lugares situados na região fronteiriça;

• estudos relacionados ao Planejamento territorial, reestruturação de 
espaços rurais, desenvolvimento, sustentabilidade rural e regional, 
etc. em lugares situados na fronteira, ainda que não se refiram a ques-
tões fronteiriças;

• estudos de Comércio Internacional (políticas comerciais, fluxos de im-
portação e exportação, movimentos financeiros internacionais etc.) 
mesmo que não se refiram diretamente a questões fronteiriças;

• estudos de Relações Internacionais (política externa brasileira, polí-
tica internacional, América Latina etc.), mesmo que não se refiram 
diretamente a questões fronteiriças;

• estudos relacionados à Integração Regional (blocos econômicos, Mer-
cosul, Alca, IIRSA etc.), mesmo que não se refiram diretamente a re-
gião fronteiriça.

Além de refletirem a interdisciplinaridade necessária à pesquisa em fron-
teiras, a inclusão desses temas aponta para uma concepção multidimensional 
do território e de seus limites e interfaces.

Indiferença à inclusão de 
• estudos regionais de espaços como municípios, estados, regiões etc., 

que contém uma seção ou capítulo sobre a fronteira sem, no entanto, 
abordarem centralmente a região fronteiriça;

• estudos sociais que tematizam a cultura, a história, ou a formação 
territorial de espaços (estados, regiões, países etc.) que citam a região 
de fronteira sem abordarem centralmente questões fronteiriças;

• estudos econômicos que tematizam o turismo, a indústria, as infra-
estruturas de espaços como estados, regiões, países etc., que citam a 
região de fronteira sem abordarem centralmente a região fronteiriça.

Cabe sublinhar que nenhum dos temas foi descartado pela maioria dos 
respondentes.
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4 AnáliSe doS reSUltAdoS
Ao consolidar todas as respostas, da 1 a 16, percebemos uma tendência 

fortemente afirmativa (figura 17).

Figura 17. Consolidação dos resultados das perguntas 1 a 16. 

Elaboração de Arthur França.

Essa tendência afirmativa dá pistas das múltiplas possibilidades do campo 
em estudo. o que depreendemos é que os Estudos Fronteiriços brasileiros, como 
definido por seus próprios pesquisadores, são um campo que mantém como cen-
tral o território estatal da fronteira-limite, mas também 1. está aberto ao estudo 
do limite como ruptura e da fronteira como descontinuidade (como na aceita-
ção das fronteiras urbanas como Estudos Fronteiriços); 2. incorpora a fronteira 
em rede ao entender que migrações, fluxos econômicos e integração compõem 
objetos de estudo; 3. entende a centralidade do território estatal, sem diminuir 
a importância das fronteiras e limites não estatais, não territoriais, não adminis-
trativos  e 4. convive com a multidisciplinaridade, não só dado o perfil de seus 
pesquisadores, mas também seu entendimento que seu objeto possui entradas 
através da Geografia, História, Antropologia, Ciência Política, Economia, Lingüísti-
ca, Relações Internacionais e outras disciplinas tradicionais ou não.
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Na organização do Unbral Fronteiras, a amplitude do temário implica a in-
clusão de uma diversidade de temas e na multiplicação de itens a serem incluídos. 
Implica também o desafio de classificar o conjunto dos trabalhos em categorias que 
sejam válidas para grandes quantidades de itens, mas que sejam precisas o suficien-
te para distinguir as principais linhas de investigação adotadas pelos autores. 

Como corolário desse processo, a taxonomia interna do campo será basea-
da nos termos emergentes da análise do conteúdo produzido pela comunidade.
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o UNBRAL FRoNtEIRAS EM BUSCA dE BoAS PRÁtICAS 
NA DIVULGAçãO E PRESERVAçãO DA PRODUçãO 
ACADÊMICA

RAFAEL PORT DA ROChA 

ADRIANA DORFMAN

o Unbral Fronteiras - Portal de Acesso Aberto das universidades brasilei-
ras sobre limites e fronteiras tem como objetivo geral ampliar a visibilidade da 
produção científica e intelectual sobre a fronteira brasileira, qualificando as pes-
quisas e a ação pública. Como objetivos específicos, o Unbral Fronteiras se volta 
à reunião da produção hoje dispersa, ao aumento da visibilidade e preservação 
dessa produção, à organização de metadados permitindo a interoperabilidade 
entre os itens incluídos na base de dados e à produção de análises da produção 
organizada, publicadas em anuários brasileiros sobre limites e fronteiras (mate-
rializado aqui na sua primeira edição).

A proposta de construção de um repositório justifica-se pelas características 
da nossa produção: multidisciplinar, dispersa no espaço, periférica, pouco organi-
zada e com pequena interoperabilidade. o trabalho de constituição de um portal 
justifica-se também pelas características do objeto “fronteira e limite”, crescente-
mente tecnificado (“a fronteira é um banco de dados”, sintetizou o chefe das Adu-
anas Francesas em comunicação oral); em condição periférica, com implicações 
na circulação da produção intelectual aí originada; produção essa que responde 
às especificidades regionais e às demandas por abordagens localizadas.

1 colABorAndo: termoS de cooPerAção e PlAnoS de 
trABAlho

As instituições de ensino superior têm um papel relevante na produção 
e organização do conhecimento sobre as fronteiras no Brasil. Como estratégia 
para a consolidação do repositório temático, temos trabalhado para institucio-
nalizar a colaboração entre universidades e construir o Portal com transparência 
e para proveito de todos. Por essa razão, redigimos, com a inestimável ajuda da 
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Bibliotecária Me. Veleida Blank, um termo de cooperação e seu plano de tra-
balho e o enviamos para a apreciação e eventual assinatura para algumas uni-
versidades. As minutas do termo de cooperação e do plano de trabalho podem 
ser lidas no apêndice II. Isso não significa que pesquisadores individuais seriam 
excluídos do repositório, apenas desenha uma estratégia em que diferentes ins-
tituições participam da consolidação do repositório temático sobre fronteiras e 
limites, trabalhando para sua preservação e alimentação.

Basicamente, esses documentos dizem que as instituições cooperadoras se 
comprometem a enviar os materiais publicados sobre limites e fronteiras e a de-
finir um interlocutor interno para gestão das trocas com o Unbral Fronteiras. de 
nossa parte, nos comprometemos a organizar e disponibilizar esse material num 
portal, mencionando a fonte e a instituição de origem. os termos dessa coopera-
ção também podem ser ajustados conforme as demandas das conveniadas.

tal raciocínio se baseou na experiência que temos na UFRGS, instituição 
que orienta seus docentes a depositarem sua produção intelectual no repositó-
rio institucional, através de sua entrega em formato físico e/ou digital nas biblio-
tecas para registro, normalização e conservação. dessa maneira, uma consulta 
ao repositório institucional LUME, em que se depositam teses e dissertações, 
recupera hoje cerca de 200 registros, enquanto o Catálogo da Produção Intelec-
tual no SABI da UFRGS apresenta atualmente 160 registros. 

Colocar os repositórios em relação pareceu uma boa estratégia de ali-
mentação do Unbral Fronteiras, acatando o princípio da Iniciativa de Budapeste 
de Acesso Aberto, de “os investigadores que tenham razões para depositar em 
mais do que um repositório devem apenas ter de depositar uma vez”, o que 
significa que o acesso aos repositórios institucionais pouparia ao pesquisador 
individual o trabalho de depositar novamente seu trabalho no Unbral Frontei-
ras (para consultar os termos propostos pela Iniciativa de Budapeste de Acesso 
Aberto, vide anexo I).

No entanto, ao dialogar com colegas de diferentes instituições, descobri-
mos que as práticas tidas como cotidianas na UFRGS não ocorrem em outras 
IES. Algumas universidades não exigem de seus pesquisadores o depósito, ou-
tras o fazem apenas para teses e dissertações. Algumas possuem repositórios 
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bem consolidados, enquanto outras priorizam diferentes estratégias de conser-
vação da produção. Alguns colegas consideram mesmo que as universidades 
não têm direitos sobre seus textos e pesquisas, não cabendo a elas reportar a 
terceiros sobre a produção. 

Além disso, as arquiteturas institucionais envolvidas na assinatura de 
convênios e colaborações são bastante complexas, e atender às diferentes so-
licitações das múltiplas instâncias é demorado e trabalhoso. desta forma, dos 
termos inicialmente enviados, temos a honra de contar com a adesão da UNI-
PAMPA e de ter o processo bastante avançado com a UFMS, UFGd e UNIoEStE. 

Ao mesmo tempo, estamos formulando termos de colaboração e divulga-
ção para documentos e pesquisadores individuais, caso em que o Unbral Fron-
teiras operaria como uma base de dados de fonte e estudando formas de nos 
conectar com repositórios como a Biblioteca digital Brasileira de teses e disser-
tações (Bdtd), situação na qual o portal operaria como uma base de dados de 
referência. A seguir exploramos tais possibilidades.

2 AS BASeS de dAdoS

As bases de dados voltadas para o armazenamento e recuperação da in-
formação são classificadas em Bases de dados de Fonte e Bases de dados de Re-
ferência. As Bases de dados de Referência encaminham o usuário para a fonte 
onde se encontra o recurso informacional, enquanto que as bases de dados de 
fonte disponibilizam o recurso informacional na forma digital.

Segundo Rowley (2002), Bases de dados de Referência remetem ou enca-
minham o usuário a outra fonte, como um documento, uma pessoa jurídica ou 
pessoa física, para que este obtenha informações adicionais ou o texto comple-
to de um documento. Já as Bases de dados de Fonte são aquelas que contêm a 
informação completa (ou dados primários), as quais não requerem do usuário ir 
a outras fontes para obter respostas (Cunha, 1989).

A internet e os movimentos do Acesso Livre (Budapest, 2015),  do Softwa-
re Livre (Free…, 2015) e dos Arquivos Abertos (open…, 2015) proporcionaram o 
surgimento de novos tipos de Bases de dados de Fonte para a divulgação cientí-
fica, como os Repositórios temáticos e os Repositórios Institucionais.
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os Repositórios Institucionais “lidam com a produção científica de uma 
determinada instituição” (Leite, 2009). Segundo Johnson (2002), Repositórios 
Institucionais

centralizam, preservam e tornam acessível o capital intelectual de uma 
instituição e, ao mesmo tempo, formam parte de um sistema global de 
repositórios distribuídos e interoperáveis que proporcionam fundamen-
tos para um novo modelo desagregado para publicações acadêmicas.

Já os Repositórios temáticos são voltados a comunidades científicas espe-
cíficas, tratando da produção intelectual de áreas de conhecimento em particu-
lar (Leite, 2009).

3 conSiderAçõeS FinAiS

A produção científica contemporânea encontra desafios e possibilidades 
inéditos, ligados a sua circulação na internet e à implementação de bases de da-
dos, que surgem como necessidade justamente pela abundância e dispersão da 
produção. o encontro entre o discurso da livre circulação na internet e nossas 
práticas consolidadas causa muitos momentos de estranhamento e incerteza. As 
práticas não se consolidaram por acaso ou por simples inércia, elas são fruto de 
reflexão e de tradições, de boas e más práticas, agora desacomodadas por novas 
configurações. 

A desacomodação das formas de fazer ciência acontece em pelo menos duas 
direções. Por um lado, ela atinge a posição social dos pesquisadores,  cada vez mais 
inseridos num sistema produtivo e avaliativo, com desempenho tornado quantificá-
vel pelas plataformas e repositórios com impacto na remuneração dos pesquisado-
res. Por outro lado, o acesso ao conhecimento gratuito através da internet parece 
ter multiplicado o número de pesquisadores e dos trabalhos divulgados, ainda que 
muito tenha sido dito sobre a diminuição da qualidade do publicado. Questões de 
direitos autorais, tanto no aspecto moral quanto no patrimonial, se tornam temas 
a serem administrados pelos pesquisadores, agora empresários de si (o que talvez 
não seja tão novo, uma vez que Pierre Bourdieu cunhou a expressão para compre-
ender o percurso de Beethoven no inicio do século xIx).
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o fato é que a maneira de produzir e circular informação, inclusive cien-
tífica, está fortemente influenciada pela internet e que temos, então, a tarefa 
de debater e nos posicionar sobre o que é necessário e desejável em nossas re-
lações com as instituições que nos empregam e financiam, com nossos colegas 
com quem colaboramos e com a sociedade que, ao fim e ao cabo, espera de nós 
respostas sobre as práticas adequadas, tanto no âmbito da produção da ciência 
quanto naquele das políticas fronteiriças que somos capazes de propor a partir 
das metodologias que escolhemos empregar.
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CoNCLUSÃo dEStE ANUÁRIo E    
PERSPECTIVAS PARA O UNBRAL FRONTEIRAS

Na produção moderna dos limites internacionais, a definição, a delimitação 
e a demarcação constituíam-se em operações necessárias para traduzir os acor-
dos diplomáticos para o plano concreto e implementar territórios. Às fronteiras 
modernas, acrescenta-se hoje uma estrutura digital, que parece garantir o con-
trole para além da presença de guardiães. Por isso, podemos considerar que, à 
definição, delimitação e demarcação das fronteiras, agrega-se hoje uma quarta 
operação, um quarto “d”, a digitalização do limite internacional e das informações 
da população e das mercadorias por ele classificado. 

A digitalização do limite internacional, bem como a onipresença do con-
trole informatizado dos corpos e espaços nos levou a buscar maneiras de exer-
citar procedimentos como algoritmos, bases de dados e indexação. Essa é uma 
das razões para nos enfrentarmos com técnicas quantitativas e informacionais 
indispensáveis à construção de um repositório temático.

No plano internacional, assistimos contemporaneamente a uma ampliação 
da conceituação de fronteira em direção à consideração da multidimensionali-
dade dos territórios (fronteiras sub e supraestatais) e à inclusão do estudo dos 
limitantes aos fluxos e mobilidades característicos da sociedade em rede. 

o momento contemporâneo dos Estudos Fronteiriços brasileiros pode to-
mar como marco o fim da década de 1980, momento em que a globalização 
em sua versão regional, o Mercosul, combinada com abertura política na escala 
nacional permitiu discutir fronteiras. Estava derrubado o tabu legislado pela Lei 
de Segurança Nacional, vigente no momento anterior. 

Na opinião pública brasileira, ecos da nossa etnogênese e formação territo-
rial se reproduzem nos pressupostos do caráter militar e nacional da gestão das 
fronteiras e nas ideias de vivificação/avivamento das fronteiras vazias e vulnerá-
veis do Brasil. tais ideias são reforçadas pelos raciocínios securitizantes pós-11-S. 
A fronteira aparece nos debates nacionais como uma região problema, mas a es-
cassez de população votante não a transforma em plataforma de regionalismos. 
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A análise da nossa produção intelectual e do questionário preenchido por 
experts em Estudos Fronteiriços mostra que nosso repertório não se limita aos 
temas geopolíticos, abordando recortes espaciais em múltiplas dimensões e a 
mobilidade dos territórios e de suas fronteiras. 

os experimentos utilizados para analisar o domínio dos Estudos Fronteiriços 
brasileiros se voltaram à recuperação, organização e tratamento de dados sobre 
publicações científicas de acesso aberto dispersas em rede. Assim, um desafio foi 
criar maneiras de organizar os metadados dessa coleção, permitindo contagem e 
análise. Brasil, fronteira, território, fronteiras, política, regional, turismo, Paraguai, 
análise, estudo, Paraná, região, integração, relações, Argentina, brasileira, proces-
so, espaço, identidade e Mato-Grosso-do-Sul foram as palavras que apresentaram 
frequência mais alta (igual ou maior que 11 vezes) no total de 662 títulos de arti-
gos científicos recuperados, pertencentes ao período 2004-2013. 

No que tange aos veículos de publicação dos artigos, há grande disper-
são: Estudios Historicos Rivera, Revista Geonorte, BoCC Biblioteca on Line de 
Ciências da Comunicação, Boletim Gaúcho de Geografia, tempo da Ciência 
UNIoEStE, Cadernos Ipardes Estudos e Pesquisas, Cadernos Metrópole PUCSP, 
Examãpaku Boa Vista, Fronteira PUCMG, Geographia UFF Niterói, Horizontes 
Antropológicos UFRGS Impresso, Meridiano 47 UnB, Percurso Curitiba, Perspec-
tiva Geográfica Impresso e Revista Paranaense de desenvolvimento Curitiba são 
citadas como revistas com mais de 3 artigos sobre a temática no período. 

os resultados acima foram produzidos com metodologias controladas, 
mas ainda nos toca avançar no aprendizado da operacionalização do banco de 
dados, permitindo contagens mais refinadas e análises mais sólidas. 

A partir da consolidação da coleção, será possível realizar experimentos 
na direção de fazer emergir a taxonomia interna ao campo. Até onde sabemos, 
essa é a primeira tentativa de tratar esse corpus como uma unidade, de modo 
que faz-se necessário trabalhar na definição de tags (etiquetagem), classificação 
social ou, ainda, de uma folksonomia, folksonomia, definida por thomas Vander 
Wal como o resultado da atribuição livre e pessoal de etiquetas a informações 
ou objetos (qualquer coisa com URL), visando à sua recuperação. 
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Além disso, precisamos estabilizar os protocolos de coleta e colaboração, 
a fim de definir procedimentos de envio de materiais, auto-arquivamento com 
standarts de metadados ou outras maneiras automatizadas ou humanas de mon-
tagem da base de dados.

Pactuar as políticas de colaboração, promovendo a discussão sobre o ca-
ráter da propriedade intelectual em tempos de acesso aberto é também um 
objetivo a ser perseguido com a continuação do projeto.

A constituição do Unbral Fronteiras é tecnicamente complexa e se justifi-
ca na exata medida de sua utilidade para a comunidade dedicada aos Estudos 
Fronteiriços brasileiros, pois a ela busca apoiar. Contamos com a colaboração 
dos colegas em seus diferentes momentos profissionais, escolhas disciplinares, 
mplantações institucionais e situações geográficas para colaborar na construção 
do portal de acesso aberto das universidades brasileiras.
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APÊNDICE I

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO   
UNBRAL FRONTEIRAS

ANDERSON BIER SALDANhA

1 A imPortânciA dA identidAde

Para ser reconhecida e se estabelecer nos contextos de interesse uma 
marca precisa ter um conceito e sempre ser aplicada em sua forma correta. o 
trabalho a seguir é um resumo do Manual de Identidade Visual, para aplicação 
da Marca do Unbral Fronteiras – Portal de Acesso Aberto das Universidades 
Brasileiras sobre Limites e Fronteiras, da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. É extremamente importante que estas diretrizes sejam seguidas em toda e 
quaisquer tipo de mídia para a constante manutenção de sua integridade.

2 APreSentAção

A marca Unbral Fronteiras – Portal de Acesso Aberto das Universidades 
Brasileiras sobre Limites e Fronteiras, é de natureza mista, constituída de ele-
mentos tipográficos, gráficos e imagéticos. Sempre que for utilizada todos os seus 
elementos deverão estar juntos. É possível apenas a separação em circunstâncias 
onde a marca poderá estar repetida em um mesmo material ou em função da 
necessidade de sua reprodução em espaços exíguos, sempre mediante autoriza-
ção expressa dos responsáveis e mantendo os padrões estabelecidos neste artigo.

3 conceito

o Unbral Fronteiras é um portal de trabalhos acadêmicos sobre os limites 
e fronteiras do Brasil. A intenção é reunir a produção hoje dispersa em centros 
brasileiros de pesquisa e ensino, organizá-la e dar-lhe visibilidade. desta ma-
neira, a logomarca foi composta por sua nomenclatura - Unbral Fronteiras - e 
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de uma rosa-dos-ventos. Este elemento é símbolo de direções a serem toma-
das, pontos de referência terrestres. Logo, sua essência na logomarca é dupla: 
os caminhos possíveis para um indivíduo tomar como referência no campo da 
fronteira, onde muitas vezes não há outras indicações; e símbolo norteador dos 
trabalhos realizados sobre o assunto, os quais serão reunidos e organizados em 
um só local.

4 tiPogrAFiA

UNBRAL FRoNtEIRAS - todas maiúsculas. todas as letras são representa-
das pela fonte Candara, conforme sua tipografia: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890 

As palavras UNBRAL e FRoNtEIRAS possuem preenchimento sólido, sem 
traçado, com espaçamento padrão. Sua tonalidade é representada abaixo: 

#8c0909 
RGB: R:140 G:9 B:9. 
CMYK: C:27% M:100% Y:100% K:33%.
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A logomarca também é composta por uma rosa-dos-ventos, cuja compo-
sição se dá por uma cor uniforme nas retas e no traçado do círculo maior (exter-
no). o traçado do círculo menor (interno) deve ser sempre de tonalidade branca 
e seu preenchimento igual as palavras UNBRAL FRoNtEIRAS:

Retas, traçado do círculo externo:
#07518e 
RGB: R:7 G:81 B:142 
CMYK: C:97% M:68% Y:16% K:3%.

Círculo interno – traçado:
#ffffff 
RGB: R:255 G:255 B:255. 
CMYK: C:0% M:0% Y:0% K:0%.

Círculo interno – preenchimento:
#8c0909 
RGB: R:140 G:9 B:9. 
CMYK: C:27% M:100% Y:100% K:33%.
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5 CORES – vERSãO MONOCROMÁTICA

Nas devidas circunstâncias, quando não for possível usar a versão de cor 
original da marca, será permitido adotar as seguintes possibilidades:

Versão Positiva                                             Versão Negativa

               

6 APLICAçãO – USO INDEvIDO

Conforme explicado anteriormente, a integridade da Marca deve sempre 
ser preservada. desta maneira, dever-se-á respeitar o padrão dos elementos 
constituintes, sendo proibida o uso de modificações. Como, por exemplo:
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Mudança das cores:                                          Mudança da Fonte:

            

7 SUGESTãO DE APLICAçãO DA MARCA – TIMBRE DE E-MAIL
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APÊNDICE II

MINUtA - tERMo dE CooPERAçÃo tÉCNICA

A ---- nome da conveniada, sigla da conveniada ---- inscrita 
no CNPJ sob o nº ---- nº do CNPJ ----, com sede no município de 
---- nome do município-- e endereço ---- endereço completo ----, 
representada legalmente por seu Reitor ---- nome do reitor ----, ---- 
nacionalidade do reitor ----, ---- profissão do reitor ----, residente 
e domiciliada na cidade de ---- cidade e estado de residência do 
reitor ----, inscrita no CPF  ---- nº do CPF do reitor ---- e, de outro 
lado a UniverSidAde FederAl do rio grAnde do SUl – UFr-
gS, inscrita no CNPJ sob nº 92.969.856/0001-98, sediada na cidade 
de Porto Alegre/RS, à Av. Paulo Gama, nº 110, Farroupilha, Porto 
Alegre/RS, telefone nº 51 3308-6000, CEP nº 90.040.060 represen-
tada legalmente por seu Reitor Prof. Carlos Alexandre Netto, CPF 
nº 346.005.820-04, nomeado pelo decreto de recondução de 20 
de setembro de 2012, publicado no diário oficial da União de 21 
de setembro de 2012, seção 2, página 2, resolvem celebrar o pre-
sente termo de cooPerAção tÉcnicA, documento este cons-
tante no processo nº ---- nº do processo ----, com fundamento na 
Lei nº 8.666/93, nas cláusulas e condições que se seguem:

cláUSUlA PrimeirA – do oBJeto

Constitui objeto do presente convênio o estabelecimento de 
normas e procedimentos entre a ---- sigla da conveniada ---- e a UFrgS, 
visando a cooperação e a troca de informações referentes ao tema 

tERMo dE CooPERAçÃo tÉCNICA QUE ENtRE SI 
CELEBRAM ------ CoNVENIAdA ------E A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
do SUL  (UFRGS) NA FoRMA ABAIxo.
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Limites e Fronteiras do Brasil disponíveis em seus acervos, de modo a 
constituir e aprimorar o Unbral Fronteiras – Portal de Acesso Aberto 
sobre Limites e Fronteiras do Brasil, consolidando uma rede digital de 
colaboração científica sobre a Fronteira Brasileira. 

1.1o detalhamento dos objetivos, metas e etapas de 
execução encontram-se estabelecidos no Plano de trabalho, 
anexo, elaborado em conjunto pelas partes técnicas 
competentes, parte integrante deste instrumento, para 
todos os fins e efeitos jurídicos aprovados pelos partícipes.

cláUSUlA SegUndA – dAS reSPonSABilidAdeS

2.1 dA  ---- sigla da conveniada ----

2.1.1 Informar a UFRGS sobre as novas publicações sobre a temática 
“limites e fronteiras do Brasil” nos diversos suportes informacionais em 
que estas foram produzidas em periodicidade a ser estabelecida.

2.1.2 Fornecer a UFRGS os materiais informacionais sobre a matéria em 
questão para que sejam processados digitalmente e publicados no Portal 
de Acesso Aberto sobre Limites e Fronteiras do Brasil.

2.1.3 Responsabilizar-se pelas próprias despesas, bem como pelas 
relações de trabalho geradas pela ---- sigla da conveniada ----, 
decorrentes do cumprimento do presente instrumento, assim como 
pelas que derivem de termos Aditivos a este termo.

2.2 dA UFrgS

2.2.1 Atuar como coordenadora e executora do Portal de Acesso Aberto 
sobre Limites e Fronteiras do Brasil.

2.2.2 disponibilizar suas instalações, programas de computador e demais 
bens acordados como necessários para a execução dos trabalhos;

2.2.3 orientar a instituição conveniada no que for preciso na execução 
do presente objeto;



105

anuário unbral das fronteiras brasileiras 2014

2.2.4 Fornecer informações sobre os produtos e processos, sempre que 
forem necessários para a execução do presente objeto;

2.2.5 Solicitar e agendar reuniões para esclarecimentos necessários com 
a ---- sigla da conveniada ---- a qualquer tempo durante a vigência do 
presente tERMo dE CooPERAçÃo tÉCNICA, desde que acertadas entre 
as partes;

2.2.6 desenvolver e enviar relatório a ---- sigla da conveniada ---- do 
presente tERMo dE CooPERAçÃo tÉCNICA referente às atividades 
desenvolvidas;

2.2.7 Prover acesso aberto e disseminar as informações sobre os limites 
e fronteiras do Brasil, através do Unbral Fronteiras – Portal de Acesso 
Aberto sobre Limites e Fronteiras do Brasil;

2.2.8 Responsabilizar-se pelas relações de trabalho geradas pela UFrgS, 
decorrentes do cumprimento do presente instrumento, assim como 
pelas que se derive de termos Aditivos a este termo de Cooperação 
técnica.

2.2.9 Fornecer material de divulgação referente ao Portal de Acesso 
Aberto sobre Limites e Fronteiras do Brasil.

cláUSUlA terceirA – dA coordenAção e reSPonSABilidAdeS

3.1 A UFRGS terá como responsável pela realização do objeto deste 
tERMo descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA, a Professora Adriana dorfman 
do departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia, vinculados ao Instituto de Geociências da UFRGS.

3.2 A ---- sigla da conveniada ---- terá como interlocutor responsável pela 
realização do objeto deste termo descrito na cláUSUlA PrimeirA, o 
professor ---- nome do professor designado --, ---- lotação do professor 
designado.

3.3 o interlocutor indicado pela ---- sigla da conveniada ---- e os 
coordenadores apontados pela UFrgS manterão os entendimentos 
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técnico-administrativos necessários ao cumprimento das disposições 
deste instrumento, bem como àqueles indispensáveis ao estabelecimento 
de condições específicas e à coordenação dos serviços decorrentes, 
estabelecidos no PLANo dE tRABALHo do presente tERMo dE 
CooPERAçÃo.

3.4 É responsabilidade dos CooRdENAdoRES:

a) atuar como contato prioritário para atividades individuais e em grupo;
b) planejar e coordenar todos os trabalhos;
c) acompanhar e analisar as ações realizadas;

cláUSUlA qUArtA – doS recUrSoS FinAnceiroS

 o presente tERMo dE CooPERAçÃo tÉCNICA não prevê a 
transferência de recursos financeiros entre os partícipes. A UFRGS é 
responsável por todas as despesas que incorrer, inclusive as referentes à 
pessoal, sem direito de pleitear reembolso ou compensação a qualquer 
título junto a ---- sigla da conveniada ----.

PArágrAFo Único – As ações que envolverem transferência financeira 
serão instrumentalizadas por meio de Convênios específicos.

cláUSUlA qUintA - dA logíSticA

 Para a execução deste termo de Cooperação técnica serão 
empregados os bens, materiais e equipamentos pertencentes a cada 
partícipe.

cláUSUlA SextA- doS reSUltAdoS doS trABAlhoS 

 os resultados intelectuais decorrentes de trabalhos no âmbito do 
presente instrumento serão atribuídos aos partícipes, sendo obrigatória 
a menção à fonte, Unbral Fronteiras.
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cláUSUlA SÉtimA - dA vigênciA

 o presente convênio terá o prazo de 02 (dois) anos, a contar da 
data de sua assinatura.

cláUSUlA oitAvA - dA reSciSão e denÚnciA

 Este tERMo dE CooPERAçÃo tÉCNICA poderá ser denunciado 
por qualquer dos partícipes, mediante notificação por escrito, para que 
seus efeitos cessem no prazo de 90 (noventa) dias. As Partes Conveniantes 
poderão, ainda, a qualquer tempo, rescindir o presente tERMo dE 
CooPERAçÃo, através de comunicação por escrito, com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias, por descumprimento de qualquer de suas 
Cláusulas ou condições ou, ainda, pela superveniência de norma legal ou 
evento que o torne material ou formalmente inexequível.

PArágrAFo Único – ocorrendo qualquer hipótese prevista nesta 
Cláusula, serão tomadas as necessárias providências para salvaguarda 
dos trabalhos, ficando assegurado o prosseguimento das atividades em 
curso até seu término.

cláUSUlA nonA – dA PUBlicAção

 A publicação do presente tERMo, em extrato, no diário oficial da 
União, será providenciada pela UFRGS até o quinto dia útil subsequente 
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela 
data, em atendimento ao Art. 61, Parágrafo único da Lei 8.666/93.

cláUSUlA dÉcimA – do Foro

 Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do 
Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas ou 
controvérsias oriundas deste tERMo que não puderem ser solucionadas 
administrativamente.
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 E assim, por estarem justas e acertadas, para firmeza e validade 
do que ficou estabelecido em todas as CLÁUSULAS, foi lavrado o presente 
tERMo dE CoooPERAçÃo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para 
o mesmo efeito, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes e 
testemunhas abaixo.

    

    _____ _____,     de            de   201__.

cArloS AlexAndre neto                                                    nome do reitor 
 
REItoR dA UFRGS                                     REItoR dA ---- sigla da conveniada ----

testemunhas:

1. ___________________

2.  __________________
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minUtA de PlAno de trABAlho relAtivo À 
oPerAcionAlizAção do termo de cooPerAção entre o 
UnBrAl FronteirAS – PortAl de AceSSo ABerto SoBre 
limiteS e FronteirAS do BrASil nA UFrgS e ---- sigla da 

conveniada ----

1 AtividAdeS dA cooPerAdorA:

As principais atividades a serem realizadas pela ---- sigla da 
conveniada ---- compreendem:

b) Informar à UFrgS sobre as novas publicações no âmbito da ---- sigla 
da conveniada ---- sobre a temática “limites e fronteiras do Brasil” nos 
diversos suportes informacionais em que estas foram produzidas;

a) Fornecer À UFrgS os materiais informacionais sobre a matéria em 
questão para que sejam processados digitalmente e publicados no 
Unbral Fronteiras;

c) Participar de reuniões, quando forem convocadas, para os 
devidos esclarecimentos sobre a organização e divulgação do 
Unbral Fronteiras – Portal de Acesso Aberto sobre Limites e Fronteiras 
do Brasil;

d) designar um(a) interlocutor(a) responsável pela coordenação das 
atividades constantes neste Plano de trabalho.

2 AtividAdeS dA UFrgS:

As principais atividades a serem realizadas pela UFrgS 
compreendem:

a) Prover a instituição cooperadora de instruções relativas à forma 
de encaminhamento das publicações sobre a temática “limites e 
fronteiras do Brasil” nos diversos suportes informacionais em que estas 
foram produzidas;

b) Receber os documentos a integrarem o Unbral Fronteiras – Portal de 
Acesso Aberto sobre Limites e Fronteiras do Brasil;



110

anuário unbral das fronteiras brasileiras 2014

c) organizar, manter, compilar e analisar as publicações encaminhadas 
pelas instituições cooperadoras; 

d) Prover acesso aberto e disseminar informações sobre os limites 
e fronteiras do Brasil, através do Unbral Fronteiras – Portal de Acesso 
Aberto sobre  Limites e Fronteiras do Brasil;

e) Fornecer material de divulgação referente ao Portal de Acesso Aberto 
sobre Limites e Fronteiras do Brasil.

f) divulgar balanço anual da documentação sobre a temática “limites e 
fronteiras do Brasil”;

g) Elaborar e divulgar relatórios de conteúdo e gestão do Unbral 
Fronteiras – Portal de Acesso Aberto sobre Limites e Fronteiras do Brasil;

________, _____de _____________de 201_

cArloS AlexAndre neto                                                            nome do reitor
 REItoR dA UFRGS     REItoR dA ---- sigla da conveniada ----

testemunhas:

1. ___________________

2.  __________________
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ANExO I

REPRodUZIMoS, A SEGUIR, A tRAdUçÃo PARA o 
PORTUGUÊS DA CARTA DA INICIATIVA DE BUDAPESTE
PELo ACESSo ABERto, dEStACANdo oS PoNtoS 
MAIS RELEVANtES NA oRGANIZAçÃo do UNBRAL
FRoNtEIRAS.

iniciAtivA de BUdAPeSte Pelo AceSSo ABerto

Uma antiga tradição e uma nova tecnologia convergiram para tornar pos-
sível um avanço histórico. A antiga tradição é a disposição de cientistas e aca-
dêmicos em publicar o fruto de suas pesquisas sem remuneração, em nome 
da transparência e democratização do conhecimento. A nova tecnologia é a 
internet. O avanço histórico que eles possibilitam é a distribuição da litera-
tura acadêmica arbitrada por toda a extensão do globo e o acesso totalmen-
te irrestrito e gratuito por parte de qualquer cientista, acadêmico, professor, 
estudante ou outro interessado. desfazer as barreiras que impedem o acesso 
a esta literatura irá acelerar a pesquisa, fortalecer a educação e difundir o co-
nhecimento de maneira geral, tirando dela seu máximo proveito e assentando 
as bases para a união da humanidade em uma ampla e inédita conversação 
intelectual comum em sua marcha pelo conhecimento.

Por várias razões, este tipo de disponibilidade online gratuita e irrestrita, que 
passaremos a chamar de acesso aberto, tem sido limitada a um número restrito 
de publicações. Mesmo nesta amostra limitada, muitas iniciativas diferentes vêm 
comprovando que o acesso aberto é economicamente viável e proporciona um 
potencial extraordinário no que se refere à difusão e aproveitamento de literatura 
relevante, conferindo aos seus autores e obras grande visibilidade, legibilidade 
e impacto. Para assegurar estes benefícios a todos, convocamos a todas as insti-
tuições e indivíduos que contribuam com a promoção do acesso aberto a toda a 
literatura acadêmica, desobstruindo suas barreiras, especialmente as barreiras de 
ordem financeira que se interpõem neste caminho. Quanto maior o número de 
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adeptos à causa, mais cedo desfrutaremos dos benefícios do acesso aberto.
A literatura a se tornar acessível gratuitamente online é aquela que acadê-

micos doam ao mundo sem esperar pagamento. Esta categoria envolve principal-
mente artigos publicados em periódicos arbitrados, mas inclui também qualquer 
pré-publicação não revisada que se tenha a intenção de disponibilizar online para 
comentar ou alertar colegas a importantes achados de pesquisa. Há muitos graus 
e tipos de acesso mais amplo e facilitado a esta literatura. Por “acesso aberto” 
a esta literatura, nos referimos à sua disponibilidade gratuita na internet, per-
mitindo a qualquer usuário a ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir, buscar ou 
usar desta literatura com qualquer propósito legal, sem nenhuma barreira fi-
nanceira, legal ou técnica que não o simples acesso à internet. A única limitação 
quanto à reprodução e distribuição, e o único papel do copyright neste domínio 
sendo o controle por parte dos autores sobre a integridade de seu trabalho e o 
direito de ser propriamente reconhecido e citado.

Se a literatura periódica arbitrada deveria ser acessível pela internet sem 
custo para os leitores, produzi-la não é possível sem custos. No entanto, há ex-
perimentos, que demonstram que o custo médio para oferecer acesso aberto 
a esta literatura é muito mais baixo que o custo tradicional das formas con-
vencionais de difusão. Esta oportunidade de reduzir gastos ao mesmo tempo 
em que se expande a cobertura do acesso representam um forte incentivo a 
profissionais, associações, universidades, bibliotecas, fundações, etc., para que 
abracem o acesso aberto como um meio de avançar seus objetivos. Realizar o 
acesso aberto requer novos modelos de recuperação de custos e mecanismos 
de financiamento, mas a significativa redução nos gastos de difusão é uma razão 
para crer que o objetivo é alcançável e não só preferível ou utópico.

Para conquistar o acesso aberto para periódicos acadêmicos recomenda-
mos duas estratégias complementares:

i. Auto-arquivamento. em primeiro lugar, acadêmicos precisam de instru-
mentos e de assistência para depositar seus artigos em repositórios eletrônicos 
abertos, uma prática comumente chamada “auto-arquivamento”. Quando estes 
repositórios se conformam aos padrões criados pela Iniciativa pelo Acesso Aberto, 
os buscadores e outras ferramentas podem tratar repositórios separados como um 

http://www.cogsci.soton.ac.uk/~harnad/Tp/nature4.htm
http://www.cogsci.soton.ac.uk/~harnad/Tp/nature4.htm
http://www.cogsci.soton.ac.uk/~harnad/Tp/nature4.htm
http://www.arl.org/sparc/core/index.asp?page=g20#6
http://www.arl.org/sparc/core/index.asp?page=g20#6
http://www.arl.org/sparc/core/index.asp?page=g20#6
http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/
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só. o usuário não precisa saber quais repositórios existem ou sua localização para 
encontrá-los e utilizar seu conteúdo.

ii. Periódicos de acesso aberto. Em segundo lugar, acadêmicos precisam dos 
meios para lançar uma nova geração de periódicos comprometidos com o acesso 
aberto e para ajudar periódicos existentes que decidirem fazer a transição ao aces-
so aberto. Posto que um artigo acadêmico deve ser difundido o mais amplamente 
possível, estes novos periódicos não irão mais invocar o copyright para restringir o 
acesso e para utilizar o material que publicam. Ao contrário, irão usar os direitos de 
autor e outras ferramentas para assegurar a o acesso aberto permanente a todos 
os artigos que publicarem. Posto que o preço representa uma barreira ao acesso, 
estes novos jornais não irão cobrar assinatura ou taxas de acesso, e irão utilizar ou-
tros métodos para cobrir suas despesas. Há muitas fontes alternativas de recursos 
financeiros para este propósito, incluindo fundações e governos que financiam 
pesquisa, universidades e laboratórios que empregam pesquisadores, doações fei-
tas por disciplinas ou instituições, simpatizantes da causa do acesso aberto, lucros 
advindos de vendas de material adicional ao texto básico, fundos liberados pela 
cessão ou cancelamento de periódicos que cobram taxas de acesso ou assinaturas, 
e até contribuições dos próprios pesquisadores. Não é preciso priorizar uma destas 
soluções para todas as disciplinas e nações, e nem se descartar a possibilidade de se 
encontrar novas soluções.

o acesso aberto à literatura acadêmica arbitrada é a meta, e o auto-arquiva-
mento (i) e uma nova geração de periódicos de acesso aberto (ii) são os caminhos 
para se atingir esta meta. Além de meios diretos e efetivos para este objetivo, es-
tão ao alcance imediato dos próprios acadêmicos, sem que haja necessidade de 
esperar por mudanças no mercado ou na legislação. Além de defender estas duas 
estratégias, encorajamos a experimentação com outras maneiras de se realizar a 
transição do método atual de difusão ao acesso aberto. Flexibilidade, experimen-
tação e adaptação a circunstâncias locais são as maneiras de se assegurar que o 
progresso em diferentes contextos seja rápido, seguro e duradouro. (...)

Budapest open Access Initiative disponível em http://www.budapestopenac-

cessinitiative.org/translations/portuguese-translation, acesso em 01 mai 2015.

-----

http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/portuguese-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/portuguese-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/portuguese-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/portuguese-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/portuguese-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/portuguese-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/portuguese-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/portuguese-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/portuguese-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/portuguese-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/portuguese-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/portuguese-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/portuguese-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/portuguese-translation


114

anuário unbral das fronteiras brasileiras 2014

dEZ ANoS dA INICIAtIVA dE BUdAPEStE EM ACESSo 
ABERTO: A ABERTURA COMO CAMINhO A SEGUIR

dez AnoS dePoiS dA BUdAPeSt oPen AcceSS initiAtive: 
eStABelecendo o AceSSo ABerto como PAdrão

Prólogo: A iniciAtivA de AceSSo ABerto 
de BUdAPeSte 10 AnoS dePoiS

Há dez anos, a Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste (BoAI - Budapest 
open Access Initiative) desencadeou uma campanha mundial em prol do acesso 
aberto (open Access, adiante abreviado como oA) a todas as novas publica-
ções científicas com revisão por pares. Esta iniciativa, não inventou a ideia do 
oA. Pelo contrário, procurou deliberadamente reunir projetos já existentes para 
explorar como poderiam “trabalhar em conjunto para conseguir o mais amplo, 
profundo e rápido sucesso”. Mas a BoAI foi a primeira iniciativa a usar o termo 
“open access” para este propósito, a primeira a articular uma definição pública, 
a primeira a propor estratégias complementares para atingir o oA, a primeira 
a generalizar o apelo ao oA a todas as disciplinas e países, e a primeira a ser 
acompanhada por financiamento significativo. 

Hoje já não estamos nos primórdios desta campanha mundial, e ainda não 
atingimos o seu final. Estamos firmemente a meio do percurso, e podemos base-
ar-nos numa década de experiência para fazermos novas recomendações para os 
próximos dez anos.

Reafirmamos a “declaração de princípios, …declaração de estratégia, e…
declaração de compromisso” da BoAI. Reafirmamos a aspiração de atingir este 
“bem público sem precedentes” e “a acelerar a investigação, enriquecer a edu-
cação, partilhar a aprendizagem dos ricos com os pobres e os dos pobres com os 
ricos, fazer desta literatura o mais útil possível e lançar os fundamentos para unir 
a humanidade num comum diálogo intelectual e demanda pelo conhecimento”.

Reafirmamos a nossa confiança de que “o objetivo é atingível e não ape-
nas desejável ou utópico”. Nada nos últimos dez anos tornou o objetivo me-
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nos atingível. Pelo contrário, o oA está bem estabelecido e a crescer em todos 
os domínios. Possuímos mais de uma década de sabedoria prática sobre como 
implementar o oA. A viabilidade técnica, econômica e legal do oA está bem 
testada e documentada.

Nada nos últimos dez anos torna o oA menos necessário e menos oportu-
no. Pelo contrário, continua a ser verdade que os “investigadores e acadêmicos 
publicam os resultados da sua investigação em revistas científicas, sem qualquer 
remuneração” e “sem expectativa de pagamento”. Além disso, normalmente os 
acadêmicos participam no processo de revisão por pares, como avaliadores e 
editores científicos sem expectativa de pagamento. No entanto, com muita fre-
quência, as barreiras ao acesso à literatura com revisão por pares permanecem 
firmemente no seu lugar, para benefício dos intermediários e não dos autores, 
avaliadores ou editores científicos, e à custa da investigação, dos investigadores 
e das instituições de investigação. 

Finalmente, os últimos dez anos em nada sugerem que o objetivo tem 
menor importância ou merece menos a pena ser atingido. Pelo contrário, o im-
perativo de tornar o conhecimento disponível para todos os que o possam usar, 
aplicar e construir sobre ele é mais urgente que nunca.

Reafirmamos as duas principais estratégias apresentadas na BoAI: oA através 
de repositórios (também designado “oA verde”) e oA através de revistas (também 
designado “oA dourado”). dez anos de experiência levam-nos a reafirmar que o 
oA verde e dourado “não são apenas meios diretos e efetivos para este propósito, 
como estão ao alcance dos próprios acadêmicos, imediatamente, não necessitando 
de aguardar por mudanças operadas pelos mercados ou pela legislação”.

dez anos de experiência levam-nos a reafirmar a definição de oA apresen-
tada na BOAI original:

Por “acesso aberto” [à literatura científica com revisão por pares], quere-
mos dizer a sua disponibilidade livre na Internet, permitindo a qualquer utili-
zador ler, fazer download, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou referenciar 
o texto integral desses artigos, recolhe-los para indexação, introduzi-los como 
dados em software, ou usá-los para outro qualquer fim legal, sem barreiras fi-
nanceiras, legais ou técnicas que não sejam inseparáveis do próprio acesso à 
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Internet. As únicas restrições de reprodução ou distribuição, e o único papel 
para o copyright neste domínio, deveria ser dar aos autores controle sobre a 
integridade do seu trabalho e direito de ser devidamente reconhecido e citado. 

os problemas que anteriormente atrasaram a adoção e implementação 
do oA estão resolvidos, e as soluções estão a disseminar-se. Mas, até que o oA 
se generalize mais, os problemas para os quais o oA é a solução permanecerão 
em grande medida sem solução. Nesta declaração, reafirmamos os fins e os 
meios da BoAI original, e voltamos a comprometer-nos a realizar progressos. 
Mas, adicionalmente, definimos especificamente a nova meta de, durante os 
próximos dez anos, o oA passar a ser o método normal e padrão para distribuir 
os novos resultados de investigação com revisão por pares, em todos os domí-
nios científicos e em todos os países.

recomendAçõeS PArA oS PróximoS 10 AnoS
1 . Sobre políticas

1.1. Todas as instituições de ensino superior devem ter uma política assegu-
rando que versões com revisão por pares de todos os futuros artigos científi-
cos da autoria dos seus membros sejam depositadas no repositório designado 
pela instituição. (Ver recomendação 3.1 sobre repositórios institucionais.)

● os depósitos devem ser realizados tão cedo quanto possível, de preferência 
no momento de aceitação para publicação, e não após a data da publicação 
formal.

● As políticas universitárias devem respeitar a liberdade dos acadêmicos de 
submeter os seus trabalhos às revistas da sua preferência.

● As políticas universitárias devem encorajar, mas não requerer, a publi-
cação em revistas OA, e devem ajudar os acadêmicos a perceber a dif-
erença entre depositar num repositório OA e publicar numa revista OA.

● Quando possível, as políticas universitárias devem ser adotadas através do 
voto dos acadêmicos, devem requerer oA imediato, e devem aceitar o de-
pósito nos repositórios de outros materiais, mesmo quando não exigidos 
(por exemplo, conjuntos de dados, apresentações em conferências, livros 
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ou capítulos de livros, trabalhos publicados antes da adoção da política, e 
assim por diante).

● Quando os editores das revistas não autorizarem o oA nas condições pref-
erenciais da universidade, recomendamos um de dois caminhos. A política 
poderá requerer o depósito em acesso restrito no repositório institucional 
até que a permissão para o oA possa ser obtida. ou a política pode atribuir 
à instituição um direito não exclusivo de disponibilizar os futuros artigos dos 
acadêmicos em oA através do repositório institucional (com ou sem a opção 
dos acadêmicos cancelarem esta atribuição de direitos para qualquer publi-
cação individual).

1.2. Todas as instituições de ensino superior que oferecem pós-graduações 
devem possuir uma política que assegure que as futuras teses e dissertações 
sejam depositadas, depois de aprovadas, no repositório OA da instituição. A 
pedido dos estudantes que desejem publicar o seu trabalho, ou obter uma pat-
ente relativa a uma descoberta patenteável, as políticas devem conceder perío-
dos de embargo razoáveis, em vez de isenções permanentes.

1.3. todas as agências financiadoras de investigação, públicas ou privadas, de-
vem ter uma política assegurando que versões com revisão por pares de todos 
os futuros artigos reportando investigação financiada sejam depositadas num 
repositório adequado e disponibilizadas em oA logo que possível.

● os depósitos devem ser realizados tão cedo quanto possível, de preferência 
no momento de aceitação para publicação, e não após a data da publicação 
formal.

● Quando os editores não permitirem o oA nos termos do financiador, as 
políticas dos financiadores devem exigir aos beneficiários que procurem 
outro editor.

● Se as políticas dos financiadores permitirem períodos de embargo antes 
de um novo trabalho passar a oA, os embargos não devem exceder seis 
meses. As políticas não devem permitir quaisquer embargos para materiais 
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aos quais não se aplica o copyright/direitos de autor.
● os financiadores devem considerar os custos de publicação como custos de 

investigação, e devem apoiar os beneficiários a pagar taxas de publicação 
razoáveis, nas revistas oA que cobrem taxas.

● Quando possível, as políticas dos financiadores devem requerer oA livre 
(libre oA), preferencialmente nos termos de uma licença CC-BY ou equiv-
alente.

● Um repositório é adequado para este propósito quando proporciona oA, 
permite interoperabilidade com outros repositórios e toma medidas ten-
dentes à preservação a longo prazo. A escolha do financiador deve ser de-
terminada por investigação corrente sobre questões como qual a escolha 
que melhor promove o depósito dos artigos abrangidos, a utilidade dos 
depósitos, a conveniência dos financiadores e dos autores, e incentiva o 
maior crescimento futuro do oA. 

1.4. todas as políticas oA de universidades e de financiadores devem requerer o 
depósito num repositório adequado entre a data de aceitação para publicação 
e a data de publicação. os metadados devem ser depositados logo que estejam 
disponíveis e devem ser oA a partir do momento do depósito. o texto integral 
deve ser tornado oA logo que o repositório tenha permissão para o fazer.

1.5. desencorajamos o uso dos fatores de impacto das revistas como indica-
dores da qualidade das revistas, artigos ou autores. Encorajamos o desenvolvi-
mento de métricas alternativas de impacto e qualidade que sejam menos sim-
plistas, mais confiáveis e inteiramente abertas para uso e reutilização.

● Na medida em que universidades, agências de financiamento e programas 
de avaliação de investigação necessitem de medir o impacto de artigos in-
dividuais, devem usar métricas ao nível dos artigos, e não métricas ao nível 
das revistas.

● Encorajamos a realização de investigação sobre a precisão e exatidão das 
novas métricas. À medida que a investigação demonstre a sua utilidade 
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e confiabilidade, encorajamos o seu uso por universidades (na avaliação 
para progressão acadêmica), agências de financiamento (na avaliação dos 
candidatos a financiamento), programas de avaliação de investigação (na 
avaliação do impacto da investigação) e editores (na promoção das suas 
revistas).

● Encorajamos o desenvolvimento de materiais para explicar como os fatores de 
impacto das revistas têm sido mal utilizados, e como métricas alternativas po-
dem servir melhor os fins para os quais a maioria das instituições tem usado os 
fatores de impacto.

● À medida que as métricas de impacto forem melhorando, encorajamos o apro-
fundamento do estudo sobre se o oA e as políticas oA aumentam o impacto 
da investigação.

1.6. As universidades que possuam um repositório institucional devem exi-
gir o depósito no repositório de todos os artigos científicos que devam ser 
considerados na promoção acadêmica, ou outras formas de monitorização e 
avaliação interna. 

● da mesma forma, os governos que realizem avaliação de investigação de-
vem requerer o depósito em repositórios oA de todos os artigos científicos 
sujeitos a análise para efeitos de avaliação nacional.

● Nenhuma política deve ser interpretada no sentido de limitar outros tipos 
de evidência, ou de alterar os padrões de análise.

1.7. os editores que não disponibilizem oA devem pelo menos permiti-lo at-
ravés dos seus acordos formais de publicação.

● os editores devem abster-se de fazer lobby contra os governos que atuam 
no interesse público, e abster-se de fazer lobby contra as instituições de in-
vestigação que atuam de acordo com os interesses dos investigadores e da 
investigação. os editores devem repudiar campanhas de lobbying realiza-
das em seu nome pelas suas associações profissionais ou comerciais contra 
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o interesse público e o interesse dos investigadores e da investigação.
● A minoria dos editores de revistas baseadas em assinaturas que ainda não 

permitem o oA verde através do depósito pelos autores, sem pagamento 
ou embargo, devem adotar a posição da maioria.

● Recordamos aos autores que não necessitam de trabalhar como autores, edi-
tores científicos ou revisores para editores que agem contra os seus interesses.

2. Sobre o licenciamento e reutilização

2.1. Recomendamos CC-BY ou uma licença equivalente como a licença ideal 
para a publicação, distribuição, uso e reutilização de trabalho acadêmico.

● os repositórios oA dependem geralmente de permissões de terceiros, 
como autores ou editores, e raramente estão em posição de requerer li-
cenças abertas. No entanto, os decisores políticos que estejam em posição 
de direcionar depósitos nos repositórios devem exigir, quando possam, li-
cenças abertas, preferencialmente CC-BY.

● As revistas oA podem exigir sempre licenças abertas, e no entanto a maio-
ria ainda não aproveita dessa oportunidade. Recomendamos CC-BY para 
todas as revistas.

● No desenvolvimento da estratégia e estabelecimento de prioridades, 
reconhecemos que o acesso grátis (grátis oA) é melhor que o acesso pago, 
que o acesso livre é melhor que o acesso grátis, e que livre de acordo com 
CC-BY ou equivalente é melhor que livre sob licenças abertas mais restriti-
vas. devemos atingir o que for possível quando for possível. Não devemos 
adiar a obtenção de grátis para conseguir o livre, e não nos devemos deter 
no grátis quando podemos obter o livre.

3. Sobre a infraestrutura e sustentabilidade

3.1. Todas as instituições de ensino superior devem ter um repositório OA, par-
ticipar num repositório de consórcio, ou providenciar por serviços externos de 
repositório oA.
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3.2. Todos os investigadores e acadêmicos em qualquer disciplina ou país, in-
cluindo os que não pertençam a instituições de ensino superior, devem ter 
permissões de depósito num repositório OA.

● Isto irá requerer mais repositórios institucionais ou mais repositórios 
disciplinares, ou ambos. Poderá também requerer, pelo menos no curto 
prazo, mais repositórios universais ou de último recurso para os investi-
gadores que não tenham um repositório OA na sua instituição ou discipli-
na. o texto da interface nestes repositórios universais deve estar disponível 
em vários idiomas.

3.3. os repositórios oA devem possuir os meios para recolher de, e re-depos-
itar em, outros repositórios oA.

● Os investigadores que tenham razões para depositar em mais do que um 
repositório devem apenas ter de depositar uma vez. Quando possível, os 
repositórios institucionais devem oferecer serviços para re-depositar artigos 
em repositórios disciplinares solicitados pelos autores (por exemplo, arxiv, 
PubMed Central, SSRN), e devem recolher ou fazer download de cópias das 
publicações dos acadêmicos depositadas em repositórios disciplinares.

3.4. os repositórios oA devem disponibilizar aos seus autores dados de down-
loads, uso e citações, e tornar esses dados disponíveis para as ferramentas que 
calculem as métricas de impacto alternativas. os editores de revistas devem 
fazer o mesmo, independentemente das suas revistas serem ou não oA.

● os repositórios devem partilhar estes dados entre si em formatos normal-
izados, tornando possível (por exemplo) que os autores conheçam o núme-
ro total de downloads de um artigo depositado em múltiplos repositórios. 
Nenhum autor e nenhum repositório deverá ter interesse em bloquear o 
depósito em repositórios adicionais simplesmente para preservar uma me-
dida exata do tráfego.
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3.5. As universidades e agências de financiamento devem apoiar os autores a pa-
gar taxas de publicação razoáveis nas revistas oA que cobrem taxas, e encontrar 
formas comparáveis de apoiar ou subsidiar revistas oA que não cobram taxas.

● Em ambos os casos, devem requerer oA livre de acordo com licenças aber-
tas, preferencialmente licenças CC-BY ou equivalentes, como condição para 
o seu apoio financeiro.

● o apoio, pelas vias referidas, a revistas oA com revisão por pares deve ser 
a principal prioridade de qualquer dinheiro poupado no cancelamento ou 
conversão de revistas com assinatura.

● o apoio a revistas oA com revisão por pares pode ser particularmente im-
portante para as revistas com audiência mais limitada, como revistas com 
foco no direito nacional em países pequenos ou revistas publicadas num 
idioma local, e para revistas relativamente às quais as taxas de publicação 
sejam inapropriadas, como as revistas de revisão que solicitam aos autores 
artigos de revisão.

3.6. As revistas baseadas em assinaturas ou não oA que permitam qualquer tipo 
de auto-arquivo ou depósito em repositórios oA, devem descrever o que au-
torizam de uma forma precisa em termos legíveis por pessoas e por máquinas, 
de acordo com um padrão aberto. Estas descrições devem incluir pelo menos a 
versão que pode ser depositada, o prazo de depósito, e as licenças que podem 
ser associadas às versões depositadas.

3.7. os repositórios oA devem proporcionar ferramentas, já existentes de forma 
gratuita, para converter os depósitos realizados em PdF em formatos legíveis 
por máquina como o xML.

3.8. As instituições de investigação, incluindo os financiadores, devem apoiar o 
desenvolvimento de manutenção das ferramentas, diretórios e recursos essen-
ciais para o progresso e sustentabilidade do oA.
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● A lista das ferramentas essenciais evoluirá ao longo do tempo, mas inclui 
repositórios e revistas oA, software livre e de código aberto para repositóri-
os, software livre e de código aberto para gestão de revistas, ferramentas 
para mineração de dados e texto, diretórios de revistas e repositórios oA, 
diretórios de políticas de instituições e financiadores, fornecedores de li-
cenças abertas, serviços de preservação digital, serviços de alerta, serviços 
de referência cruzada e URLs persistentes, e motores de busca.

● As instituições de investigação devem também apoiar o estabelecimento de 
padrões mundiais abertos para metadados e pesquisa que os editores e re-
positórios possam implementar para tornar as publicações oA mais visíveis, 
recuperáveis e úteis.

3.9. devemos melhorar e aplicar as ferramentas necessárias para recolher as 
referências ou citações da literatura publicada. os factos acerca de quem citou 
quem estão no domínio público, e devem ser oA em formatos normalizados 
para uso, reutilização e análise. Isto ajudará os investigadores e instituições de 
investigação a conhecer a literatura existente, mesmo que não tenham acesso a 
ela, e a desenvolver novas métricas para o acesso e impacto. 

● Apelamos a todos os editores a cooperar neste esforço.
● recomendamos o desenvolvimento de infraestruturas onde os dados das 

referências bibliográficas possam ser depositados por editores, autores, 
voluntários, outros empreendedores, ou software e onde esses dados 
possam ser acolhidos para distribuição em OA.

3.10. devemos ajudar na recolha, organização e disseminação de metadados 
oA em formatos normalizados para todas as publicações, novas ou antigas, in-
cluindo as publicações não oA.

3.11. os editores de publicações científicas necessitam de infraestruturas para 
referência cruzada e URLs persistentes baseados em padrões abertos, disponíveis 
gratuitamente, e permitindo ligações e atribuição a níveis arbitrários de granulari-
dades, como parágrafo, imagem e verificação da identidade da fonte.
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3.12. Encorajamos a continuação do desenvolvimento de normas abertas para 
a interoperabilidade e ferramentas para implementar essas normas em revistas 
e repositórios oA.

3.13. Encorajamos a experimentação com diferentes métodos de revisão 
pós-publicação e investigação relativamente à sua eficácia. 

● oA através de repositórios, oA através de revistas e oA através de livros 
são todos compatíveis com qualquer tipo de tradicional revisão por pares 
pré-publicação e o oA não pressupõe qualquer forma particular de revisão 
por pares. Recomendamos experiências com revisão por pares pós-publi-
cação não porque será superior, embora o possa ser, mas porque reduzirá 
o prazo para que os novos trabalhos se tornem oA e poderá reduzir o custo 
da cópia inicial.

3.14. Encorajamos a experimentação com novas formas de “artigo” e “livro” 
científicos, nos quais os textos estão integrados de formas úteis com os dados 
em que se baseiam, elementos multimedia, código executável, literatura rela-
cionada e comentários dos utilizadores.

● Encorajamos a experimentação no sentido de aproveitar melhor o meio 
digital, e as redes digitais, para benefício da investigação. 

● Encorajamos a experimentação no sentido de aproveitar melhor as formas at-
ravés das quais o oA remove as barreiras de acesso a máquinas e não apenas a 
leitores humanos.

● Encorajamos o uso de normas e formatos abertos para promover esses 
usos e a investigação sobre a sua eficácia.

4. Sobre promoção e coordenação

4.1. devemos fazer mais para consciencializar os editores de revistas, os edi-
tores científicos, revisores e investigadores dos padrões de conduta profissional 
para publicação em oA, por exemplo quanto ao licenciamento, processo edito-
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rial, apelo à submissão de artigos, revelação de propriedade e gestão de taxas 
de publicação. os editores científicos, revisores e investigadores devem avaliar 
as oportunidades de envolvimento com editores de revistas na base destes pa-
drões de conduta profissional. Quando os editores não estiverem a agir de acor-
do com esses padrões devemos ajudá-los a melhorar, como um primeiro passo.

● Como forma de avaliar editores ou revistas oA novas ou desconhecidas, 
recomendamos que os investigadores consultem a associação de editores 
de acesso aberto (oASPA - open Access Scholarly Publishers Association) 
e o seu código de conduta. Queixas sobre editores membros da oASPA ou 
sugestões de melhoria do código de conduta devem ser enviados para a 
oASPA.

● Encorajamos todos os editores oA e as revistas oA a aplicar as boas práticas 
recomendadas pela oASPA ou a procurar tornar-se membro da associação, 
o que implicará uma análise das suas práticas e oferecerá uma oportuni-
dade para corrigi-las se necessário.

4.2. devemos desenvolver diretrizes para universidades e agências de financiamento 
que estejam a considerar a definição de políticas oA, incluindo os termos recomen-
dados para as políticas, boas práticas e respostas a perguntas a questões frequentes.

4.3. Encorajamos o desenvolvimento de um recurso global onde seja fácil seguir 
o progresso do oA através dos números e gráficos mais relevantes. Cada uni-
dade de informação deve ser atualizada regularmente e a sua proveniência ou 
método de cálculo claramente indicada.

4.4. A comunidade oA deve agir mais frequentemente de modo concertado. 
Sempre que possível, as organizações e ativistas oA devem procurar formas 
de coordenar as suas atividades e comunicações no sentido de utilizar melhor 
os seus recursos, minimizar a duplicação de esforços, reforçar a mensagem e 
demonstrar coesão. 
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● devemos criar melhores mecanismos para comunicarmos e coordenarmos 
uns com os outros.

● devemos comunicar com os nossos colegas acadêmicos, a imprensa 
acadêmica e imprensa não acadêmica mainstream. os media acadêmicos 
e não-acadêmicos estão mais informados, e mais interessados, no oA do 
que nunca. Isto é uma oportunidade para ajudar a educar todas as partes 
interessadas acerca do oA e das novas propostas para o desenvolver.

4.5. A campanha mundial pelo OA aos artigos científicos deve trabalhar em 
maior proximidade com a campanha mundial pelo OA aos livros, teses e dis-
sertações, dados científicos, dados governamentais, recursos educativos e códi-
go-fonte.

● devemos coordenar com esforços afins menos diretamente relacionados 
com o acesso aos resultados da investigação, como a reforma dos direitos 
de autor, obras órfãs, preservação digital, digitalização de literatura impres-
sa, decisão política baseada em evidências, a liberdade de expressão e a 
evolução de bibliotecas, publicação, revisão por pares e medias sociais.

● devemos procurar formas de amplificar as nossas diferentes vozes quando 
defendemos princípios comuns.

4.6. Precisamos de afirmar mais claramente, com mais evidências e a mais gru-
pos de interessados, as seguintes verdades sobre o oA:

● O OA beneficia a investigação e os investigadores, e sua a falta prejudi-
ca-os.

● O OA à investigação financiada com recursos públicos beneficia os con-
tribuintes e aumenta o retorno do seu investimento na investigação. Ex-
istem benefícios econômicos bem como benefícios acadêmicos e científ-
icos.

● O OA amplifica o valor social da investigação, e as políticas OA amplificam o 
valor social das agências de financiamento e das instituições de investigação.
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● os custos do oA podem ser suportados sem adicionar mais dinheiro ao 
atual sistema de comunicação científica.

● o oA é consistente com as leis de direitos de autor em qualquer parte do 
mundo, e concede quer aos autores quer aos leitores mais diretos do que 
os que possuem no âmbito dos acordos de publicação convencionais.

● o oA é consistente com os mais elevados padrões de qualidade.

Tradução realizada pelo Gabinete de Projetos Open Access dos Serviços de Doc-
umentação da Universidade do Minho

Portuguese translation by Open Access Projects Office of Minho University Doc-
umentation Services

Budapest open Access Initiative. disponível em http://www.budapestopenacces-
sinitiative.org/boai-10-translations/portuguese Acesso em 01 de Mai de 2015.

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/portuguese
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/portuguese
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/portuguese
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/portuguese
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/portuguese
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/portuguese
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/portuguese
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/portuguese
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/portuguese
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/portuguese
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/portuguese
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/portuguese
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/portuguese
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/portuguese
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GEOCIÊNCIAS

Os Estudos Fronteiriços brasileiros pediam um repositório
temático, uma vez que nossa produção pode ser descrita 
como dispersa disciplinar e geografi camente.

O Unbral Fronteiras - Portal de Acesso Aberto das Universi-
dades Brasileiras sobre Fronteiras e Limites se empenha em 
reunir a produção acadêmica sobre esse tema estratégico, 
bem como em fornecer análises quantitativas e qualitativas 
sobre nossos textos de fronteira.

O presente anuário registra os primeiros resultados desse 
processo que, esperamos, colabore para a construção do 
campo temático e dos espaços cotidianos fronteiriços.
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