
INTRODUÇÃO

É sempre importante lembrar que na fronteira terrestre há fluxos de pessoas, comércio 
e culturas, e que estes fluxos não possuem o mesmo padrão, a mesma intensidade e, 
muito menos, as mesmas causas. Segundo Oliveira (2005, p. 380), “cada fronteira 
é uma fronteira” e, em suas especificidades, sobressaem-se a composição étnica, o 
tipo de colonização, a base produtiva, a construção de infraestruturas, entre outros 
fatores. Para De Oliveira:

As fronteiras brasileiras, assim como outras da América Latina, devem ser compre-
endidas de forma distinta de outros lugares do país, pois possuem especificidades 
e peculiaridades muitas vezes ignoradas. Nestas regiões, os fluxos de relações são 
mais complexos, pois perpassam distintos Estados-nação, e a diversidade econô-
mica e cultural gera uma riqueza potencial poucas vezes explorada (De Oliveira 
et al., 2011, p. 79).

Ao longo da sua história, o Brasil passou por oito fases de construção da sua 
fronteira terrestre. Dessas fases, sete se destacam, quais sejam:

• Tratado de Tordesilhas (1494);

• Capitanias Hereditárias (1534);

• Movimento das Bandeiras Paulistas (Tratado de Madri, 1750);

• Inconfidência Mineira (1789); 

• Início da República (1889);

• Territórios de fronteira (1943); e

• Pós-Constituição Federal (1988).

Em todas estas fases, o território brasileiro conheceu alterações que repre-
sentaram grandes mudanças no perfil e na extensão da fronteira com os países 
sul-americanos. Alguns conflitos decorrentes dessas alterações foram solucionados 
de formas diversas, como aquisições por meio de arbitragem (por exemplo, no 
Amapá), por acordo bilateral (Questão do Acre), e transferência de faixas de terras 
para outros países (a exemplo da Bolívia). 

Atualmente, o Brasil possui fronteira1 com todos os países do subcontinente, 
excetuando Equador e Chile – ou seja, com dez nações –, totalizando 16.885,7 

1. Faixa de 150 quilômetros de largura, definida pela Lei no 6.634, de 2 de maio de 1979.
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quilômetros de extensão,2 envolvendo onze Unidades da Federação3 (UFs) e 588 
municípios, que abrangem 27% do território nacional. 

Toda a sua extensão territorial está dividida em três grandes arcos:4 Norte,5 
Central6 e Sul,7 e 27 sub-regiões. Os estudos desses arcos mostraram o quanto eles 
são diferentes. Enquanto o Norte tem como principal característica a presença da 
densa floresta Amazônica, o Central está vinculado a grande expansão da fron-
teira agrícola e o Sul tem a base produtiva fortemente concentrada na cultura do 
milho, trigo, soja e na agroindústria, além de densa rede de cidades perfeitamente 
interligadas por uma malha rodoviária ramificada.

Diante de tantas diferenças e peculiaridades ainda pouco conhecidas e es-
tudadas, o Estado brasileiro tem procurado implementar políticas públicas que 
abarquem as suas fronteiras, como forma de enfrentar os desafios da mobilidade, 
segurança e integração com seus vizinhos.8 Particularmente nos últimos anos, o 
Ministério da Integração Nacional (MI) tem realizado várias ações nesse sentindo, 
e um desses trabalhos de grande importância é o Programa de Desenvolvimento 
da Faixa de Fronteira (PDFF) e os comitês estaduais de fronteira,9 que dão suporte 
técnico à implantação das ações de governo.

Entretanto, dadas a complexidade e diversidade das fronteiras, ainda há muito 
a ser realizado. Neste sentido, a parceria Ipea/MI vem ao encontro do propósito 
de conhecer ainda mais efetivamente os aspectos que envolvem esse tema. Assim, 
e como a primeira ação de um programa de trabalho conjunto foi realizada em 15 
e 16 de junho de 2016, no Ipea Brasília, a oficina de trabalho Fronteiras do Brasil: 
uma análise de políticas públicas. 

A oficina teve como objetivo levantar questões, identificar problemas e apon-
tar hipóteses que possam nortear a construção coletiva de uma linha de pesquisa 
sobre as Fronteiras no Brasil. Além de técnicos do Ipea e do MI, participaram dos 

2. Primeira e segunda Comissão Brasileira Demarcadora de Limites. Disponível em: <http://pcdl.itamaraty.gov.br/pt-
-br/>. Acesso em: 22 fev. 2017.
3. Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul.
4. Com base em estudo do Ministério da Integração Nacional: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Proposta de 
reestruturação do programa de desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Brasília: MI, 2005.
5. Abrange os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
6.Refere-se aos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
7. Fazem parte o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.
8. Vários exemplos podem ser citados: a ponte da Amizade, entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste; a construção da 
Usina Hidroelétrica de Itaipu; e o programa Calha Norte, entre outros.
9.Instituído pela Portaria Interministerial no 200/2004. Em sua maioria, se organizam a partir de decretos estaduais que 
designam seus respectivos membros, objetivando identificar e priorizar os problemas e oportunidades para a atuação 
do poder público, dialogando com instituições atuantes na Faixa de Fronteira do respectivo estado. Essas demandas 
locais são sistematizadas, elaboradas propostas de ações e formulados Planos Regionalizados de Desenvolvimento e 
Integração Fronteiriços (PDIFs): como exemplo, tem-se o PDIF de Mato Grosso do Sul – Disponível em: <https://goo.
gl/fTSFHd>. Acesso em: 22 fev. 2017. 
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trabalhos: pesquisadores de universidades brasileiras, representantes de instituições 
do governo federal e de instituições internacionais, bem como convidados dos 
comitês de fronteira dos estados.

Assim, esta publicação tem como objetivo trazer o relato de todo o conteúdo 
das apresentações, dos debates e das discussões realizadas na oficina, devidamente 
gravadas e transcritas. Além da apresentação e da introdução, a publicação divide-
-se em cinco partes: i) antecedentes; ii) abertura, apresentações e debates; iii) 
rede urbana e fronteira; iv) trabalho em grupo; e v) encerramento (conclusões e 
sugestões), divididas em onze capítulos. 

No capítulo 1, foram delineados os pontos norteadores do projeto Fronteiras 
do Brasil, desenvolvido na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e 
Ambientais (Dirur) do Ipea. Foram levantadas também as justificativas e os pro-
cedimentos de realização da oficina, momento em que foi enfocada a atividade 
como um primeiro produto que fundamenta a proposta de criação de uma linha 
de pesquisa dentro do Ipea, voltada às temáticas das fronteiras brasileiras. 

No capítulo 2, são relatadas todas as falas da abertura, e nos capítulos 3 a 7 
as apresentações e debates da manhã do dia 15 de junho. As apresentações, repro-
duzidas respectivamente nos capítulos 3, 4, 5, 6 e 7, foram as seguintes: Pesquisa 
e políticas públicas para a fronteira (Ipea); Fronteira e integração regional (MI); 
Fronteira econômica e social sul-americana (Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe – Cepal); As diversas fronteiras brasileiras (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE); e Fronteira como instrumento de desenvolvimento 
sul-americano (União das Nações Sul-Americanas – Unasul).

O capítulo 8 refere-se ao tema a rede urbana continental e a fronteira, apre-
sentado na manhã do dia 16 de junho, com participação de três debatedores; e 
o capítulo 9, ao tema a rede urbana nacional e a fronteira, exposto na tarde do 
mesmo dia, também com três debatedores. Este formato de trabalho foi inserido 
na oficina visando associar as temáticas “rede urbana” e “fronteira”, ainda pouco 
abordadas de forma conjunta.

No capítulo 10, são apresentados a metodologia utilizada na oficina, os 
relatórios dos três grupos de trabalho e as apreciações gerais dos apresentadores e 
debatedores. Finalmente, no capítulo 11 encontram-se as conclusões e sugestões 
de melhorias de políticas públicas. 

Tem-se, ao final, a lista de participantes, suas instituições e seus respectivos 
estados. Fazem parte, também, a lista de siglas e abreviaturas citadas em todo o 
evento, bem como as notas biográficas dos editores deste livro.
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