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Conforme constou do convite divulgado em agosto de 2007, o Comitê Acadêmico 

História e Fronteiras, coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, convidou 

os representantes das Universidades integrantes do Grupo Montevidéu, para se reunirem no 

âmbito das XI Jornadas Interescuelas/ Departamentos de História, entre 19 e 22 de setembro de 

2007, na Universidade Nacional de Tucumã. Nossa reunião teve lugar na Faculdade de Filosofia 

e Letras no dia 21 de setembro, sexta-feira, às 13hs e teve como tema, Fronteiras na América 

Meridional: experiências de pesquisa.  

Este tema teve, nesta reunião de Tucumã, a oportunidade de ser discutida pelo grupo, no 

interior mesmo do simpósio proposto, que teve como temática, "economia e poder em 

sociedades de fronteira na América Latina, entre 1780 e 1930".  

Nossa proposta era debater a problemática da fronteira e das áreas fronteiriças, enquanto 

construção política e projeção imaginada do poder territorial na América Latina, do final do 

período colonial aos anos 30. A fronteira que examinamos foi aquela que, sendo uma região 

social e historicamente construída, apresenta interações variáveis no seu interior e registra o 

impacto da influência das articulações, dos conflitos e do poder na ordem econômica e política 

que se realizam nas margens dos Impérios coloniais e dos Estados nacionais e que, entretanto, 

não escapam das decisões dos seus centros de poder. Além das experiências em pesquisa, foram 

discutidos também, trabalhos de análise teórico-metodológicos. 

Dentro desta perspectiva, foram discutidas várias questões como: História regional e 

independência do Uruguai; paisagem fronteiriça e história; imagens e textos na demarcação da 

fronteira luso-castelhana, no período colonial; fronteira e militarização; evolução da fronteira 

rural e da estrutura produtiva em Entre Rios e Santa Fé , na segunda metade do século XIX, bem 

como discussões de ordem metodológica, como região e fronteira ou produções discursivas e 

representações em áreas de fronteira. 

Questões de natureza prática também foram abordadas como as explicações dadas pela 

coordenadora de como ingressar no Grupo Montevidéu, para os demais colegas presentes, que 

ainda não pertencem ao Comitê. 



Tivemos a satisfação de contar em nossa reunião, com a presença do Delegado Assessor 

da Universidade Nacional de Tucumã, Professor Daniel Campi, que participou diretamente do 

nosso simpósio, enquanto comentarista. 

Aproveitamos também a oportunidade para divulgar o nosso próximo encontro que 

deverá ser realizado no âmbito do Primeiro Congresso Latino-Americano de História 

Econômica, CLADHE I, terá lugar no dia 06 de dezembro, quinta feira, às 13hs e terá como 

tema, Fronteiras na América Meridional: abordagens comparativas . 

Um dos resultados de nossa reunião, pensando em medidas concretas, foi a proposta 

levantada pela colega Ana Frega, da UdelaR, a ser discutida nos próximos encontros, sobre a 

possibilidade de mantermos uma página de discussões na Internet, uma vez que já consideramos 

o Comitê História e Fronteiras, um grupo consolidado. 

Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata. 

 

Porto Alegre, 15 de novembro de 2007. 
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