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O texto apresenta as primeiras aproximações com a pesquisa de doutorado 

que busca problematizar as realidades fronteiriças internacionais, considerando 

as representações que circulam acerca da temática e, de modo especial, a 

forma como essas regiões são retratadas pelo jornalismo, nos âmbitos nacional 

e local. A partir dessa perspectiva, traz as processualidades de uma atividade 

experimental desenvolvida na disciplina complementar da graduação 

“Comunicação, Fronteira e Identidade”, no curso de Comunicação Social – 

Jornalismo da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), nos segundos 

semestres letivos de 2012 e de 2013. O referido campus fica na cidade de São 

Borja, fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, divisa com Santo 

Tomé, província de Corrientes, Argentina. 

Seguindo traços da “pesquisa exploratória”, indicada por Bonin (2011), 

foi organizada uma proposta no intuito de estabelecer um primeiro contato com 

as turmas e perceber, de maneira inicial, que representações circulavam entre 

aqueles universitários no que tange às fronteiras internacionais. Importa 

explicitar que a presente reflexão compreende esses estudantes enquanto 

sujeitos receptores, agindo de maneira ativa no consumo, produção e 

compartilhamento de informações e conteúdos. Para tanto, com Morley (1997), 

Huertas Bailén (2002) e Mattelart e Mattelart (2004), são fundamentadas as 
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reflexões sobre a participação ativa, o protagonismo dos sujeitos frente às 

mídias e as competências comunicacionais que apresentam. A ideia de 

desenvolver uma pesquisa exploratória com as turmas, em sala de aula, surgiu 

do interesse em compreender como esses sujeitos, que estão vivendo nesse 

cenário peculiar, percebem o espaço fronteiriço e as experiências que nele 

ocorrem cotidianamente e das quais participam de distintas formas. 

Partindo desses aspectos, no primeiro encontro, foi pedido aos 

estudantes que escrevessem palavras a que eram remetidos quando 

pensavam em “fronteiras”. Conforme os termos eram compartilhados com o 

grupo, cada acadêmico comentava a razão de ter escolhido tais expressões, 

explicando algumas das referências que resultaram nas palavras. Em momento 

posterior e considerando o que indicaram, a dinâmica teve a finalidade de 

problematizar as realidades fronteiriças, estabelecendo discussões sobre os 

diferentes contextos dessas regiões e propondo uma imersão dos universitários 

nas vivências do país vizinho. Com base em Moscovici (2011), atentou-se ao 

conceito de Representações Sociais, refletindo acerca de comentários feitos 

nas primeiras aulas, e nas possíveis reelaborações que talvez fossem 

construídas no decorrer dos diálogos.  

Nesse sentido, foi possível apreender algumas elaborações dos 

discentes, por exemplo, em termos de diferenças e similaridades no que diz 

respeito aos cenários fronteiriços. Pôde-se observar que as compreensões 

variavam entre aqueles que experienciavam mais a realidade limítrofe, indo 

com frequência ao país vizinho. Também, em relação aos acadêmicos que 

conheciam a realidade cotidiana em diferentes regiões de fronteiras (tanto no 

Brasil, quanto em outros países). Apesar de incipiente, a pesquisa indicou a 

vivência do local – experiências individuais e sociais – como fator importante na 

elaboração das representações desses estudantes acerca das fronteiras, 

assinalando alguns questionamentos que fazem, por exemplo, no que tange às 

abordagens midiáticas sobre esses espaços. 
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