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O Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Estado e Territórios na 

Fronteira Amazônica foi criado em 2021, certificado no CNPq e regulamentado na 

Fundação Universidade Federal de Rondônia através da PORTARIA Nº 

35/2021/PROPESQ/UNIR. Está originalmente lotado no curso de Pedagogia do 

Campus de Guajará-Mirim da UNIR, cidade-gêmea de Guayaramerín, território 

fronteiriço entre Brasil e Bolívia. A região é historicamente locus de diversos projetos de 

infraestrutura, tanto de logística quanto de energia, além do intenso avanço do 

agronegócio predatório, ao passo que abarca diversos hectares de reservas florestais e 

de extrativismo, territórios indígenas e remanescentes quilombolas. Desse modo, o 

grupo de pesquisa surge com o objetivo de realização de estudos sobre a fronteira, as 

transformações do território e as relações contraditórias entre Estado, capital e 

sociedade civil. 

 

O grupo possui as seguintes linhas de pesquisa: 

1) Estado, projetos de infraestrutura e logística, conflitos, disputas e apropriação dos 

territórios; 

2) Sociedade e natureza: legislação ambiental, recursos naturais, ordenamento do 

território e licenciamento de grandes projetos; 

3) Povos originais, insurgências, territórios, epistemologias e resistências; 

4) Geopolítica e estudos de fronteira na Amazônia ocidental; 

5) Sociedade civil e ações políticas participativas; 

6) Geografia política e educação em territórios de fronteira. 

 



Atualmente conta com o seguinte projeto de pesquisa: Estado, território e 

geografia política na fronteira amazônica (PORTARIA Nº 40/2021/PROPESQ/UNIR). 

 

Resumo do Currículo 

 

Possui licenciatura e bacharelado em Geografia pela Fundação Universidade 

Federal de Rondônia - UNIR (2005-2009), mestrado e doutorado pelo Programa 

de Pós-Graduação em Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da USP - PPGH/FFLCH/USP (2009-2012; 2013-2018). 

Docente no Departamento Acadêmico de Ciências da Educação do Campus de 

Guajará-Mirim (DACE/UNIR/Campus de Guajará-Mirim) e no Programa de Pós-

Graduação em Geografia (PPGG/UNIR) da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, na linha Território e Sociedade na Pan-Amazônia. Ênfase em estudos 

sobre dinâmicas ocorridas na Amazônia em função de políticas territoriais de 

infraestrutura, grandes projetos, e os conflitos ocorridos nesse território 

envolvendo Estado, capital e a sociedade civil. Líder do Grupo de Estudos, 

Pesquisa e Extensão sobre Estado e Territórios na Fronteira Amazônica (GEPE-

Front) e vice-líder do Centro de Estudos e Pesquisa do Humanismo Ikeda 

(CEPHIK). Integrante dos Grupos Gestão do Território e Geografia Agrária da 

Amazônia (GTGA/DGEO/UNIR) e Estudos Interdisciplinares das Fronteiras 

Amazônicas (GEIFA/UNIR-GM). Assessora científica do Instituto Soka 

Amazônia de Pesquisas e Estudos Ambientais (ISA). Principais linhas de 

pesquisa em que atua: i) Estado, projetos de infraestrutura e logística, conflitos, 

disputas e apropriação dos territórios; ii) Geopolítica e estudos de fronteira na 

Amazônia ocidental; iii) Sociedade e natureza: legislação ambiental, recursos 

naturais, ordenamento do território e licenciamento de grandes projetos; iv) 

Povos originais, insurgências, territórios, epistemologias e resistências; v) 

Sociedade civil e ações políticas participativas; vi) Educação ambiental; vii) 

Espaços escolares, identidades, interculturalidade, representações e formação 

de professores nas fronteiras amazônicas; viii) Gestão do Território e Dinâmicas 

Produtivas Agrícolas. 

 


