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Os processos de globalização contribuíram para provocar o ressurgimento do velho sonho 

de integração de Nuestra América, só que agora representando alianças econômicas e comerciais 

transnacionais e multinacionais. A pergunta que se faz é a seguinte: por que a integração cultural 

e política não pode acompanhar esse sonho renovado?  

A nova ordem mundial, baseada nas relações comerciais, faz com que as fronteiras 

deixem de ser vistas como “periferias” para tornarem-se verdadeiros corredores da integração. 

Isso trouxe algumas ameaças às culturas locais, tão esquecidas, como a degradação das cidades, 

a devastação dos biomas, dos rios e o extermínio das culturas tradicionais, mas também acabou 

revelando algumas oportunidades de integração cultural, desde que as ações fossem bem 

planejadas e gerenciadas.  

Por seu lado, os nacionalismos ainda seguem vivos e representam uma visão limitadora 

para as culturas transfronteiriças. No entanto, essa nova realidade revelou a diversidade cultural 

desses territórios, onde se intensificam os diálogos entre si e com as diferentes regiões do 

planeta. Assim, foram se constituindo novos processos de territorialização e de 

desterritorialização, de reflexões sobre as ameaças de aculturação, e de reconhecimento do 

multiculturalismo, do interculturalismo, do hibridismo cultural, da transculturação, das ações 

locais com o pensamento global. 

É importante destacar que a região de fronteira Brasil-Uruguai é um território que possui 

uma população predominantemente urbana, mas que, na maioria das vezes, é reconhecida 

apenas por preservar a cultura “gauchesca” e por ser um destino do turismo de compras 

(freeshops). No entanto, quem vive ali sabe que as relações comerciais transnacionais, 

principalmente a partir da década de 1980, mudaram a paisagem, os hábitos e a cultura regional. 

Além do mais, as novas gerações dialogam entre si num mundo totalmente interconectado, e as 

simbologias criadas nas décadas anteriores já estão sendo substituídas por novas representações 

dessa nova realidade.  

Memória do movimento Fronteiras Culturais/Fronteras Culturales 

Nesse contexto, em 2010 surgiu o movimento Fronteiras Culturais/Fronteras Culturales, 

a partir de uma articulação de diversos artistas, produtores, pesquisadores e gestores culturais. 

Trata-se de um movimento que promove a reflexão sobre as singularidades culturais da fronteira 

Brasil-Uruguai e valoriza as ações positivas que existem na região. Mas, além disso, se propôs a 

realizar jornadas, seminários e conferências para a elaboração de políticas (públicas e 

autônomas) para a integração cultural entre os dois países. 

Esse movimento parte do pressuposto de que o Brasil e o Uruguai são signatários da 

Convenção da UNESCO sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, de 

2005. No ano de 2010, colaborou para a redação da Carta da Fronteira, documento assinado por 

vários prefeitos, intendentes e alcaides da região e entregue aos presidentes José Pepe Mujica e 

Luiz Inácio Lula da Silva. Também contribuiu para a elaboração do Protocolo de Intenções 

Culturais Brasil-Uruguai, assinado em 2011 pela presidenta Dilma Roussef e pelo presidente José 

Pepe Mujica. Membros do movimento participaram de diferentes fóruns do Mercosul, nos quais 
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conseguiram aprovar o reconhecimento das comissões binacionais e da necessidade da 

elaboração de uma cartografia cultural da fronteira. Em 2013, orientou a formatação do 

Calendário da Integração Cultural Brasil-Uruguai de 2014 e, em 2014, apoiou a realização do III 

Seminário da Integração Cultural Brasil-Uruguai, que traduziu as diretrizes da Carta da Fronteira 

e do Protocolo de Intenções Culturais em projetos considerados viáveis. Em 2015, mobilizou 

artistas, produtores, pesquisadores e coletivos culturais, junto ao Comitê da Fronteira, para o 

encontro Diálogo da Fronteira, em Jaguarão-Río Branco, patrocinado pelo Ministério da Cultura do 

Brasil e que teve a presença do ministro Juca Ferreira, do Brasil, e da ministra María Julia Muñoz, 

do Ministério de Educação e Cultura do Uruguai. Com base nesse processo, a UNESCO, por meio 

de um convênio com o Ministério da Cultura do Brasil, lançou um edital para a elaboração de um 

plano para a integração cultural do Brasil com os demais países da América do Sul. 

Desde o início, o Fronteiras Culturais/Fronteras Culturales divulga a Convenção da 

Unesco, a Carta da Fronteira e o Protocolo de Intenções Culturais. A partir desses documentos 

oficiais, os seus membros passaram a reconhecer e alinhar as ações de integração cultural 

existentes na região e fomentar a assinatura de convênios entre universidades do Brasil com a 

Udelar e a UTU, do Uruguai. Assim, as ações de cooperação, de intercâmbio e de convivência 

também foram se tornando mais frequentes entre os pesquisadores, docentes e estudantes dos 

dois países. No entanto, ainda são pequenos os avanços na elaboração de políticas públicas 

específicas e a disponibilização de recursos municipais, estaduais/departamentais e 

federais/nacionais.  

As universidades são fundamentais para a continuidade desses projetos de integração 

cultural. No entanto, ainda existe o desafio de superar um olhar meramente acadêmico, assim 

como as alternâncias de governos. Além disso, as contradições entre a teoria e a prática existem 

até na mente das pessoas que residem nos municípios de fronteira. Mas elas servem como 

temáticas geradoras para as novas reflexões sobre as próprias experiências de integração 

cultural, visto que as comunidades fronteiriças sempre souberam encontrar soluções para aquilo 

que os governantes se debatem. Nesse sentido, a estratégia sempre foi focar nos projetos e 

refletir sobre os critérios de integração cultural e não apenas no papel das pessoas ou das 

organizações locais, regionais e nacionais. 

Intercâmbio, cooperação ou convivência? 

O propósito do movimento Fronteiras Culturais/Fronteras Culturales é a integração 

cultural e artística. Existem três critérios de avaliação e seleção que servem para analisar a 

dimensão da integração cultural de cada plano, projeto e/ou ação: 1) o viés simbólico da 

integração cultural, 2) o potencial de geração de trabalho e renda nos dois lados da fronteira 

política e 3) a participação cidadã (binacional). A partir desses critérios é possível avaliar se um 

projeto está apenas na fase de concepção, se ele faz parte de algum tipo de intercâmbio e de 

cooperação, ou se já alcançou a sua fase mais avançada: o da convivência cultural. 

Atualmente, os principais eventos de convivência, cooperação e intercâmbio que existem 

na região são os seguintes: ciclo de seminários Jodido Bushinshe – sobre os portunhóis (Rivera-

Livramento), Festival Internacional de Cinema da Fronteira (Bagé-Aceguá-Acegua-Candiota-

Pelotas), Festival de EnoGastronomia e Produtos do Pampa (Rivera-Livramento), Mostra 

Binacional de Teatro – Mucha Merde (Rivera-Livramento), Festival Internacional de Música no 

Pampa (Bagé), Carnaval Internacional (Jaguarão-Río Branco, Rivera-Livramento, Artigas-Quaraí), 

Semana da Cultura Gauchesca (Rivera-Livramento, Aceguá-Acegua), Seminário sobre o 

Patrimônio (itinerante), Diálogo da Fronteira (itinerante) e Jornadas Fronteiras 

Culturais/Fronteras Culturales (itinerante).  



É importante destacar que o movimento Fronteiras Culturais/Fronteras Culturales 

reconhece as autonomias dos projetos de integração e busca a máxima convergência possível 

entre eles. Mas, para isso ocorrer, é fundamental manter uma relação republicana e democrática 

entre os diferentes agentes e coletivos culturais. O propósito maior do movimento é formar 

corredores da integração cultural a partir dos biomas, das temáticas e dos “territórios culturais”, 

sempre a partir das fronteiras nacionais. Ou seja, as ações e eventos não se limitam ao campo 

das artes e nem às fronteiras nacionais, pois essas representam um ponto de partida para a 

verdadeira integração cultural entre povos. Na verdade, estão sendo criadas várias redes 

culturais temáticas e rizomáticas, alinhando vários projetos, pois são eles que definem a 

abrangência e os caminhos da integração cultural.  

       

 

Porto Alegre, 30 de julho de 2017 

Para www.gestioncultural.org.uy 

 

 

 

 

http://www.gestioncultural.org.uy/

