
CAPÍTULO 1

TRAJETÓRIAS CONCEITUAIS E NOVAS FORMAS DE INTERAÇÃO 
NAS FRONTEIRAS BRASILEIRAS

Paula Gomes Moreira1

1 INTRODUÇÃO

São muitas as denominações atribuídas às fronteiras. Segundo Foucher (2009), 
elas podem ser reconhecidas como problema, limite ou até mesmo oportunidade, 
conforme o contexto ao qual estão associadas.

Não é à toa que as primeiras obras produzidas sobre o tema as relacionavam 
com a história que se construía. Em outras palavras, a ascensão e queda de muitos 
impérios modificaram as fronteiras mundiais, comportando o nascimento e/ou 
morte de Estados-nação, sobretudo os europeus (Kennedy, 2010).

Da mesma forma, grande parte da literatura tende a enfatizar a forte ligação 
entre as estruturas linguísticas e culturais e a formação de fronteiras nacionais 
(Hobsbawn, 1990; Duroselle, 2000). Muitas vezes, povos artificialmente separados 
formaram novas nações, independentemente dos limites sociais que lhes haviam sido 
atribuídos pelos colonizadores. Não obstante, os mesmos limites foram alterados 
com o passar dos anos, até a configuração mundial que vemos atualmente.

O esforço de teóricos sob a luz da geopolítica representa tentativas de explicação 
desses “espaços-fenômeno”,2 um modo mais dinâmico que aquela forma fixa, 
delimitada em mapas e outros instrumentos cartográficos. Assim, o texto se inicia 
com a revisão do conceito de fronteiras, que deixa de ser algo estático para adquirir 
movimento e desafiar concepções mais tradicionais, baseadas na lógica da geopolítica 
da guerra e da paz, amigo e inimigo, interno e externo.

Em seguida, são apresentados os diferentes significados que a noção de fronteira 
assumiu ao longo dos últimos anos, demonstrando como deixou de ser somente 

1. Pesquisadora doutora do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Diretoria de Estudos e 
Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea.
2. Inicialmente, o termo faz referência às duas formas por meio das quais é comumente reconhecida a fronteira. De um 
lado, ela é vista como um espaço de troca; de outro, ao mesmo tempo, é representativa do fenômeno de diferenciação. 
Em outras palavras, é o espaço de interação e de reconhecimento da existência do outro (Foucher, 2009). Em geral, os 
termos aparecem de forma separada, no entanto, optou-se pela junção de modo a chamar atenção para a complexidade 
do estudo das fronteiras e evitar, assim, a injustiça com um ou outro termo. 
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algo ligado à territorialidade. É feita, então, a diferenciação de alguns conceitos 
mais operacionais, em relação a limite – faixa de fronteira, zona de fronteiras –, 
que guiam as políticas públicas brasileiras na área. Por fim, são apresentados dois 
novos conceitos que passaram a guiar as ações do país nos últimos tempos com 
seus vizinhos, na faixa de fronteira brasileira, mais especificamente.

2 A REFORMULAÇÃO DOS CONCEITOS SOBRE A REPRESENTAÇÃO 
DAS FRONTEIRAS

Inicialmente, se faz importante mencionar que a visão adotada neste capítulo é 
a da fronteira a partir de suas características humanas. Ou seja, as fronteiras, por 
esse ponto de vista, são formadas pelo capital humano que ali se encontra, sendo 
esse o foco principal de reflexão científica.

Autores clássicos recorreram a analogias biológicas para caracterizar as 
fronteiras. Ratzel (1897) dizia mesmo que elas poderiam ser descritas como a 
epiderme de intercâmbio entre uma zona interna e outra externa, evidenciando 
as dimensões de divisão e contato, conforme seu ponto de vista.

Outros guiaram sua interpretação pela tentativa de justificar a existência dos 
Estados. Curzon (1908), por exemplo, argumentava que as fronteiras deveriam ser 
a principal preocupação dos ministros de relações exteriores no mundo europeu. 
Para esse autor, elas eram o verdadeiro fio da navalha sobre o qual se encontravam 
suspensos os problemas modernos da geopolítica da guerra e da paz e morte e 
vida das nações.

Tuan (1983) argumenta que esses locais são espaços de projeção e objetos de 
um processo de mistificação que as transformam em verdadeiras paisagens do medo. 
Dessa forma, é aí que estão localizados os grupos que representam a alteridade ao 
Estado, são sujeitos localizados no âmbito do selvagem, à margem da história, fora 
do âmbito do nacional. Como consequência, os estudos subsequentes passaram a 
caracterizar os espaços das fronteiras como territórios hostis e selvagens, legitimando 
qualquer intervenção que ali se fizesse necessária.

No entanto, se, de modo inicial, as fronteiras tinham grande efeito sobre 
a geopolítica da guerra e da paz entre as nações, uma vez que eram espaços que 
impunham desafios à sua segurança, mais recentemente os fluxos de pessoas 
contribuíram para mudanças na forma como os autores a concebem. Ou seja, 
entra em voga uma perspectiva construtivista em detrimento da visão estatista, em 
que essas regiões deixam de ser algo naturalmente dado, para se tornarem fruto de 
distintas tensões políticas.

Segundo Eguren (2016), as fronteiras são formadas e produzidas por uma 
série de atores, movimentos e discursos. Da mesma forma, Deleuze (1992) afirma 
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que elas são construídas histórica e socialmente, sendo, inclusive, produzidas 
simbolicamente. Nesse sentido, devem ser concebidas em termos de abertura e 
atualidade, mais que algo dado e fechado. Assim, um território de fronteira é, 
também, um território do devir.

Simmel (2000, p. 142) vai ao encontro dessa afirmação ao dizer que a sua 
relevância se deve não à linha física, mas, antes, à maneira como ela é construída 
histórica e socioculturalmente, podendo assumir uma diversidade de formas. Em 
suas palavras: “a fronteira não é somente uma expressão espacial com consequências 
sociológicas, mas também uma expressão sociológica que se forma espacialmente”.

Isso, entretanto, não significa a saída do Estado das fronteiras. Sua ação passou 
a ser mais voltada para o controle e a regulação dos fluxos, tanto comerciais como 
humanos, resultando na chamada externalização das fronteiras. Esse conceito 
consiste no processo de expansão territorial e administrativa de um Estado na 
gestão dos fluxos humanos que afetam sua política de fronteiras (Simmel, 2000).

Ainda segundo o autor, a externalização representa a terceirização das 
responsabilidades sobre controle e gestão da região a instituições de outros países, 
de modo que a definição de fronteira deixa de se referir a um limite territorial para 
estar dirigida às práticas de administração, nas quais o potencial humano se sobressai. 
Em outras palavras, esse conceito poderia ser explicado como um estiramento da 
forma como os governos planejam e executam suas ações, ao mesmo tempo em 
que têm de lidar com novas formas de soberania.

Embora conceitos mais tradicionais se sobressaiam entre as análises acadêmicas 
contemporâneas mais recentes – sobretudo aqueles voltados à manutenção da 
segurança –, já é possível perceber algumas visões que ressaltam os limites entre 
os países como espaços de encontro, troca e complementaridade. Ou seja, são 
interpretações que enaltecem as relações humanas, anteriores a sua própria definição 
política com o sentido de um limite.

Sendo um espaço de encontro, elas apresentam um retrato no qual estão 
contidas: relações de trocas comerciais e de serviços e laborais; compartilhamento 
de infraestruturas viárias, hídricas e produtivas; e projetos culturais de interesse 
comum entre regiões vizinhas, que se mostram, muitas vezes, mais sólidas que 
aquelas existentes nos próprios países.

No entanto, Foucher (2009) mostra que o cenário fronteiriço mundial na 
atualidade é marcado por um duplo movimento de obsolescência e de resistência 
de seus atributos, não sendo algo, portanto, desprovido de conflitos. Assim, de 
um lado, há a reivindicação da liberdade de circulação frente à perenidade das 
soberanias nacionais; de outro, existe a tentativa de regulamentação dos fluxos, 
muitas vezes tratada de forma apenas legalista, pelo viés da segurança. Desse 
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modo, a obsolescência consistiria na tensão entre soberania e mundialização, 
enquanto a resistência poderia ser observada por meio dos mecanismos, legais 
ou não, que impõem limites para conter a intensificação dos fluxos humanos.

A fronteira passa a ser, assim, cada vez mais desterritorializada, abarcando 
uma série de processos que representam verdadeiros desafios à governabilidade de 
áreas compartidas. Segundo Zapata-Barrero (2012, p. 1-2), “é necessário teorizar 
sobre um processo em que a fronteira se desterritorializa cada vez mais”.

Essa perspectiva exalta a normalização de um processo que antes era visto 
como excepcional: a mobilidade humana. Assim, as teorias atuais se debruçam, 
principalmente, a estudar o controle das fronteiras territoriais por meio do prisma 
da gestão da mobilidade, mais que por uma realidade estática, imóvel, baseada em 
uma linha física territorial. Destarte, a fronteira deixa de ser um espaço estático 
para ganhar status de movimento com a fronteirização, ou seja, o quadro atual é 
mais complexo do que se pensava anteriormente. Assim, Zapata-Barrero (2012, 
p. 40-41) afirma o seguinte:

a maior mudança conceitual experimentada durante as duas últimas décadas pelos 
estudos de fronteiras (border studies) reside no reconhecimento de que as fronteiras 
estatais (e supraestatais) são instituições políticas complexas que (des)conectam 
espaços sociais, políticos e culturais (...), passamos de um debate sobre a fronteira 
ao debate da “fronteirizaçao” (bordering).

O que tem emergido, em essência, nos últimos anos são diferentes formas 
de bordering, complementares a limites territoriais estatais, étnicos, religiosos e de 
grupos sociais, que têm redefinido sua própria existência mediante formas que não 
estão necessariamente de acordo com linhas físicas. Isso cria uma dissonância – de 
um ponto de vista mais alinhado às teorias de modernização – entre os espaços 
sociais e físico. Da mesma forma, têm sido criados espaços que perpassam ou 
agregam novos limites tanto territoriais quanto sociais. Esses novos espaços incluem, 
por exemplo, zonas econômicas ou organizações regionais como a União Europeia 
(UE) e o Mercado Comum do Sul (Mercosul) (Newman, 2003).

Por sua vez, Foucher (2009) argumenta que as fronteiras são instituições 
territoriais que operam com escalas distintas e nem sempre complementares. 
A primeira escala é estatal, nacional ou multinacional. É na esfera do local que 
há controle arbitrário, exclusivo e legal sobre um território. É o limite em que são 
expressas as identidades nacionais, étnicas e culturais. Em seguida, tem-se a escala 
interestatal, que representa o terreno da soberania reconhecida pelos vizinhos. Diz 
respeito à construção da ordem internacional, por meio da qual devem ser respeitados 
os limites de um e outro país. E, por fim, as escalas regional e local, que variam 
segundo o grau de abertura das fronteiras, podendo ser mais rígidas, ou mais abertas. 
É o local onde se manifestam as diferentes identidades, línguas e comportamentos.
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Essa mudança conceitual também pode ser analisada a partir dos vários 
significados que foram atribuídos à palavra fronteira com o passar dos anos, como 
será visto na próxima seção, assim como o porquê de o termo border ter sido mais 
utilizado pelos estudiosos para caracterizá-la.

3 OS DIFERENTES SIGNIFICADOS DA FRONTEIRA

O conceito de fronteira não estava inicialmente associado a alguma ideia legal 
ou mesmo política. Ele surgiu mais especificamente como um fenômeno da vida 
social, que indicava as margens do mundo habitado daquele europeu não civilizado. 
Conforme a ideia de civilização avançava sobre outros povos, as fronteiras se 
tornavam locais de comunicação, adquirindo, então, um caráter político.

Segundo Turner (1920), a fronteira não representaria uma delimitação que 
marca o fim de uma unidade política, na verdade, ela teria o sentido não do fim, 
mas do início de um Estado, o espaço para onde ele poderia se expandir. A partir 
da tese do autor, o conceito deixou de estar limitado aos mapas para abranger 
ideias diferentes sobre fronteiras da Europa e dos Estados Unidos, principalmente.

A palavra sugere etimologicamente o sentido “daquilo que está à frente”. Visto 
a partir daí, não era algo abstrato, pelo contrário, designava uma zona, parte de 
um conjunto, que estava à frente do interior de um país, ou seu hinterland (terra 
de trás), conforme Kristof (1959).

Para Foucher (2009, p. 21), “a obra de pacificação dos relacionamentos 
sociais nos territórios conduz à passagem dos fronts às fronteiras (...) em que a 
separação permanece marcada por um no-man’s land entre duas linhas de frente”. 
Para o autor, as fronteiras não fazem parte dos territórios nacionais, sendo, 
portanto “descontinuidades territoriais”, que têm como principal função delimitar 
politicamente os Estados-nações. Dessa forma, elas podem ser consideradas como 
instituições políticas, sendo estabelecidas por decisões políticas e administradas 
por instrumentos legais.

Leach (1960) diz que muitas das fronteiras atualmente existentes ainda 
são resultado de decisões políticas e/ou militares arbitrárias, sendo que apenas 
uma pequena parcela delas corresponde a características economicamente 
significativas de natureza topográfica. Ele acrescenta que, no mapa mundial da 
política internacional, não há mais espaços que estejam em branco, em função, 
sobretudo, do princípio da soberania.

Desde o final da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, o 
sistema político internacional tem se estruturado a partir de três princípios: a noção 
da igual soberania dos Estados, a competência de suas jurisdições e a preservação 
territorial das fronteiras já existentes (Elden, 2006).
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Na Carta das Nações Unidas (ONU,1945, art. 2º, § 4o), esses princípios 
aparecem logo na abertura do documento, em seu primeiro capítulo: “todos os 
países-membros devem se abster, em suas relações internacionais, da ameaça ou do 
uso da força contra a integridade territorial ou independência de qualquer Estado 
ou de qualquer outra forma incompatível com os propósitos das Nações Unidas”.

Zapata-Barrero (2012) indica que atualmente o tema emergiu com mais força 
em função das mudanças que se processaram no princípio da soberania. Krasner 
(2001) identifica ao menos quatro formas sobre as quais podemos pensar o tema 
da soberania: westfaliana; legal internacional; doméstica; e interdependente.

A soberania westfaliana segue a lógica de que o Estado tem monopólio do 
poder de decisão dentro de suas fronteiras, ou seja, exclui atores externos das 
estruturas de autoridade dos territórios. Em nível internacional, ou de soberania 
legal internacional, significa que os Estados seguem a regra da não intervenção 
nos assuntos internos de outros. É uma referência ao reconhecimento mútuo 
entre Estados. Já a soberania doméstica diz respeito à autoridade formal e ao 
seu exercício efetivo no domínio interno do Estado. Por fim, a soberania de 
interdependência se refere à capacidade das autoridades internas em controlar e/ou 
regular a passagem de informação, ideias, pessoas, bens e capitais pelas fronteiras 
do Estado (Krasner, 2001).

Ainda no campo internacional, é possível classificar as fronteiras segundo 
suas características físicas, sendo a forma mais comum de sua diferenciação entre 
aquelas que são naturais ou artificiais.3 Para Machado (2000), mudanças estruturais 
a exemplo dos diversos modelos de regionalismo (Mercosul, Comunidade Europeia 
etc.), proliferação de organizações internacionais e transnacionais, além de novas 
formas de organização em rede, têm desafiado esses tipos de classificação, fazendo 
com que o tema esteja na agenda de muitos governantes, interessados em uma 
nova discussão sobre seu papel na atualidade.

A autora atribui essa maior preocupação com o tema também ao fato de 
que “os povos podem se expandir para além do limite jurídico do Estado, desafiar 
a lei territorial de cada Estado limítrofe e às vezes criar uma situação de fato, 
potencialmente conflituosa, obrigando a revisão de acordos diplomáticos” (Machado, 
2000, p. 10). Ou seja, além de revisitar o papel das fronteiras, os governos têm 
discutido também novas formas de controlá-las.

Uma das preocupações principais dos Estados com relação às fronteiras tem 
sido exatamente a tarefa de manter seu controle, frente às mudanças que, como 
pode ser observado, ultrapassam os limites estatais. Assim, a autora argumenta que 
“precisamente neste momento, quando limites e fronteiras entre Estados parecem 

3. Para outras tipologias, ver Hartshorne (1936) e Jones (1943).
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estar numa trajetória de dissolução, é que, em aparente contradição à essa tendência, 
surge o interesse em discutir seu novo papel” (Machado, 2000, p. 10).

De acordo com Zapata-Barrero (2012), essas mudanças se intensificaram, 
sobretudo, no período pós-Guerra Fria e pós-Westfalia. Segundo o autor, durante a 
Guerra Fria, a fronteira possuía dois significados: de um lado, sociedades abertas, ou 
aquelas do bloco liberal ocidental, caracterizadas pelo livre fluxo de pessoas e bens; 
e, de outro, sociedades fechadas, ou os países do bloco socialista, que apresentavam 
maiores entraves quanto à entrada e saída de pessoas. A queda do Muro de Berlim, 
em 1989, marca o fim do período de oposição entre as duas superpotências, Estados 
Unidos e União Soviética, ao mesmo tempo que contribui para uma concepção 
diferenciada das funções da fronteira.

Se elas se tornaram mais porosas com o fim da Guerra Fria, não se tornaram, 
necessariamente, mais abertas. Com isso, o autor argumenta que, embora tenha 
sido assegurada, muitas vezes pelo regionalismo, a livre circulação não alcançou 
a todos. Alguns dos exemplos mais recentes incluem o movimento de pessoas 
em direção às fronteiras europeias, que se tornou, nos últimos anos, verdadeira 
crise humanitária.4

Lembrando Bergson (2005), passamos, atualmente, de uma sociedade aberta – 
válida, especialmente, para os cidadãos inseridos nos modelos de regionalização – para 
uma sociedade que se fecha a cada dia mais, pela demanda crescente de imigrantes 
que desejam entrar. Não se deve, no entanto, generalizar tal situação, uma vez que 
ela se apresenta com maior intensidade nas fronteiras da Europa.

Se tomarmos um período de análise mais amplo, considerando a época que se 
inicia com a assinatura do Tratado de Westfalia, em 1648, o conceito de fronteira 
aparece fortemente relacionado ao de soberania. O tratado marca o fim de um 
período de cem anos de guerras entre Estados europeus, sendo que a divisão dos 
territórios emerge com destaque nas negociações. Para Zapata-Barrero (2012), 
assim como no século XVII, atualmente ocorre um processo de reorganização 
das fronteiras, em função, mormente, da perda de soberania dos Estados frente a 
processos como a globalização, por exemplo. Para ele, a fronteira agora “se move 
e fundamenta mudanças conceituais, teóricas e de enfoques” (Zapata-Barrero, 
2012, p. 44).

Também aparece associada ao conceito de fronteira a noção de limite 
(boundary). Segundo Kristof (1959, p. 270), a etimologia da palavra limite indica 
“certos limites (territoriais) bem estabelecidos de uma dada unidade política, e 
tudo aquilo que abarca, possui um laço, é unido”. Esse conceito corresponderia, 
mais recentemente, a Estado ou unidade soberana autônoma, entre tantas outras.

4. Mais informações sobre o tema disponíveis em: <https://www.hrw.org/tag/europes-migration-crisis>. 

https://www.hrw.org/tag/europes-migration-crisis
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O Estado moderno é unido e está restrito pelos seus limites legais. Os limites 
que unem uma área, tal qual os indivíduos que ali vivem, estão submetidos a um 
governo soberano e a leis, além de possuírem o mesmo credo.

Não obstante, é a fronteira internacional que tem sido tradicionalmente vista 
como o mais distinto dos demarcadores geográficos, separando o Estado soberano 
do seu vizinho, e, como tal, determinando a natureza política e econômica dos 
diferentes espaços territoriais.

Newman (2003) vê as fronteiras como construções sociais, espaciais e políticas 
que permitem, em conjunto com as políticas identitárias, organizar as sociedades 
conforme suas próprias características. Para o autor, fronteiras (frontiers) e limites 
(boundaries) são aspectos diferentes, sendo que o primeiro demarca os limites de 
um Estado e a região na qual está inserido, e o segundo são linhas imperfeitas 
criadas a partir de aspectos físicos.

Assim, como o discurso sobre soberania dos Estados mudou nos últimos 
anos, também as concepções sobre o significado das fronteiras sofreram alterações. 
A soberania foi relativizada e as fronteiras se tornaram mais fluídas. Assim, afirma 
Newman (2003, p. 138):

o impacto da globalização econômica, disseminação de informação através do 
ciberespaço (...), e envio de mísseis balísticos em áreas-chave de países inimigos sem 
muita preocupação com as fronteiras que os separam reduziu de forma significativa a 
importância das fronteiras como barreiras à circulação de pessoas, bens, informações 
e armamentos.

Há que se considerar, porém, que “enquanto algumas fronteiras têm sido 
abertas ao movimento e se tornaram mais maleáveis, muitos países criaram suas 
próprias cercas de separação” (Newman, 2003, p. 138). Enquanto alguns limites 
foram abertos em certas áreas do mundo, os governos ainda contam com as fronteiras 
para manutenção do controle da população.

Mesmo tendo se voltado, principalmente, para sua relação com a territorialidade, 
os conceitos de fronteira e limites são bem mais complexos que isso. O exemplo da 
fronteira entre Israel e Palestina ilustra bem como outras questões, como o peso 
identitário de cada um dos grupos mencionados, têm valor para além da simples 
demarcação dos territórios nacionais.5

Formas mais tradicionais de limite têm perdido lugar para uma nova forma de 
organização do espaço, fruto do aumento no fluxo de informações, da massificação 
da migração e dos fluxos econômicos. Os limites não representam mais uma 
barreira porque, segundo Newman (2001, p. 236), “o mundo tem experimentado 

5. Ver Tonge (2014). 
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um processo de reterritorialização, reconfiguração espacial, em que diferentes 
compartimentos espaciais permanecem importantes dentro de diferentes escalas, 
variando do global ao local”. Ainda de acordo com o autor, a organização política 
pós-Westfalia permanece territorial, porém o território se tornou hierárquico 
e multidimensional, mais que um simples reflexo das linhas que separam os 
Estados nos mapas.

Diferentes grupos ainda lutam pelo controle de espaços, isso porque os 
territórios permanecem como elementos-chave por meio dos quais as identidades 
políticas estão organizadas, sendo importantes para os processos de reconfiguração 
territorial em termos de poder político.

Por fim, os limites são construções ao mesmo tempo espaciais e sociais. Mais que 
olhar a fronteira por uma perspectiva determinística, optou-se por uma abordagem 
descritiva que reconhece a fluidez do conceito. Desse modo, apresentam-se agora as 
principais tipologias que caracterizam o objeto de análise.

4 FAIXA, ZONA DE FRONTEIRA E OUTRAS TIPOLOGIAS

De uma forma geral os limites entre os países não somente representam divisões 
territoriais como são também cenário do fluxo de pessoas, bens e serviços e servem 
como símbolo, na maioria das vezes, da soberania dos Estados nacionais, devido à 
presença bastante perceptível de forças militares e instituições públicas.6

Para Raffestin (1993, p. 3), limites internacionais são convenções, ratificados 
por acordos diplomáticos que circunscrevem “uma área no interior da qual prevalece 
um conjunto de instituições jurídicas e normas que regulamentam as atividades 
de uma sociedade política”. Está relacionado à ideia de soberania e coesão social, 
tendo os limites internacionais sido configurados e reconfigurados, em grande 
parte, por meio de lutas territoriais.

Nesse sentido, se faz necessário distinguir os conceitos de limite7 e fronteira, 
que são muitas vezes utilizados como sinônimos. Sobre o tema, Machado (1998, 
p. 83) argumenta:

a fronteira está orientada para fora (forças centrífugas), enquanto os limites estão 
orientados para dentro (forças centrípetas). Enquanto a fronteira é considerada uma 
fonte de perigo ou ameaça porque pode desenvolver interesses distintos aos do governo 
central, o limite jurídico do Estado é criado e mantido pelo governo central, não 

6. As fronteiras são também pontos de interseção entre populações e suas identidades. Segundo Machado et al. (2005a), 
em alguns limites internacionais é possível destacar a presença de cidades gêmeas localizadas em geral nos corredores 
de circulação entre os países e definidas pela elevada interação que estabelecem entre si, razão pela qual são espaços 
onde se concentram os maiores problemas e as maiores potencialidades das fronteiras.
7. Em sua origem, a palavra limite designa aquilo que mantém coesa uma unidade político-territorial, ou seja, sua 
coesão no âmbito doméstico. 
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tendo vida própria e nem mesmo existência material, é um polígono. O chamado 
marco de fronteira é na verdade um símbolo visível do limite. Visto dessa forma, 
o limite não está ligado à presença de gente, sendo uma abstração, generalizada 
na lei nacional, sujeita às leis internacionais, mas distante, frequentemente, dos 
desejos e aspirações dos habitantes da fronteira. Por isso mesmo, a fronteira é objeto 
permanente da preocupação dos Estados, no sentido de controle e vinculação. Por 
outro lado, enquanto a fronteira pode ser um fator de integração, na medida que 
for uma zona de interpenetração mútua e de constante manipulação de estruturas 
sociais, políticas e culturais distintas, o limite é um fator de separação, pois separa 
unidades políticas soberanas e permanece como um obstáculo fixo, não importando 
a presença de certos fatores comuns, físico-geográficos ou culturais.

Além desses elementos, Wilson e Donnan (2000) agregam outros aos 
componentes que constituem as realidades fronteiriças de uma forma geral, e do 
Brasil, mais especificamente.

1) A fronteira propriamente dita é constituída pelos limites que separam 
legal e administrativamente um Estado de outro.

2) As áreas ou faixas fronteiriças são zonas territoriais de amplitude variada 
e que se estendem a um ou outro lado da linha fronteiriça.

3) As estruturas físicas do Estado que demarcam e protegem a linha 
fronteiriça são compostas por agentes e instituições diversas e contam 
com dispositivos de vigilância como alfândegas, centros de controle de 
imigração e de expedição de vistos, passaportes etc.

Já as Zonas Fronteiriças Internacionais (ZFIs) são regiões formadas pelas 
faixas limítrofes dos países. Incluem o limite internacional e as faixas de fronteiras 
de cada um deles, possuindo, portanto, características próprias que são resultados 
dos comportamentos de suas populações ou de sua mobilidade. De forma mais 
completa, Rumley e Minghi (1991) dizem que elas correspondem às regiões 
formadas pelas faixas limítrofes dos países, aí incluídos o limite internacional e a 
faixa de fronteira de cada um.

Segundo Ramírez (2005), essas ZFIs possuem cinco dimensões ou fins, 
nomeadamente: desenvolvimento social, econômico, ambiental, institucional e 
de trânsito livre. Além disso, têm como objetivos: o fortalecimento de vínculos 
econômicos, sociais, culturais, institucionais e políticos; a criação de mecanismos 
para o intercâmbio comercial; e a flexibilização e dinamização da circulação de 
bens e pessoas, mercadorias, serviços e veículos, entre outros.

Ainda que as fronteiras sejam colocadas em primeiro plano ao se definir os 
compromissos assumidos entre diferentes países em termos de cooperação, são, muitas 
vezes, as iniciativas binacionais que saem na frente, mais que o desenvolvimento das 
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ZFIs. Da mesma forma, “os setores fronteiriços de um e outro país não têm acordo 
sobre a diferença entre limite e fronteira” (Ramírez, 2005, p. 14).

As populações das ZFIs vivem essas assimetrias de modo particular e desenham 
estratégias para superar obstáculos que são colocados pelo limite internacional, 
ao mesmo tempo que buscam se beneficiar das oportunidades oferecidas pela 
proximidade com o estrangeiro.

No âmbito das ZFIs se encontram as faixas de fronteira que são aquelas 
legalmente estabelecidas pelos Estados. As faixas poderão corresponder ou não à 
chamada região de fronteira. Segundo Steiman (2002), é a região na qual os fluxos 
transfronteiriços têm efeitos concentrados e variáveis. Quando somadas duas ou 
mais regiões de fronteira tem-se a zona de fronteira.

Para Machado et al. (2005b, p. 59):

enquanto a faixa de fronteira constitui uma expressão de jure, associada aos limites 
territoriais do poder do Estado, o conceito de zona de fronteira aponta para um 
espaço de interação, uma paisagem específica, um espaço social transitivo, composto 
por diferenças oriundas da presença do limite internacional, e por fluxos e interações 
transfronteiriças, cuja territorialidade mais evoluída é a das cidades gêmeas. Produto 
de processos e interações econômicas, culturais e políticas tanto espontâneas como 
promovidas, a zona de fronteira é o espaço teste de políticas públicas de integração 
e cooperação, espaço exemplo das diferenças de expectativas e transações do local 
e do internacional, e espaço limite do desejo de homogeneizar a geografia dos 
Estados nacionais.

Dentro dessas faixas de fronteira encontram-se ainda as cidades gêmeas 
que, por sua posição singular, formam subespaços estruturados onde se realizam 
preferencialmente os fluxos transfronteiriços (Steiman, 2002). Elas possuem 
importância tanto no contexto brasileiro quanto no sul-americano, devido aos 
fatores a seguir:

a) a abertura dos mercados da América do Sul, pelo interesse cada vez maior de 
aumentar os fluxos comerciais entre eles; b) pela necessidade de cooperação na 
resolução de problemas comuns, que transcendem as fronteiras e fogem do escopo 
de cada soberania nacional, tais como a preservação do meio ambiente; a proteção 
às culturas e às terras indígenas; o tráfico de drogas, de ouro (e outros minerais) e de 
eletroeletrônicos, que se tornou uma questão estratégica em si mesma, mas também 
por sua associação em alguns casos com movimentos guerrilheiros; c) pela migração 
transfronteiriça, que coloca em questão os direitos a que tem acesso os estrangeiros 
que vivem na faixa, bem como as suas diferenças culturais; e d) pelas perspectivas 
de desenvolvimento econômico-social frente a tudo que foi colocado (Steiman, 
2002, p. 2).

O limite continental brasileiro tem como algumas de suas características 
principais a diversidade de ecossistemas que atravessa; e a variedade em termos de 
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povoamento, que se modifica entre áreas com pouca ou quase nenhuma densidade 
populacional e localidades densamente povoadas e de diferentes graus de integração 
com outras partes do país e com os vizinhos sul-americanos. Desse modo, a faixa 
de fronteira não é algo contínuo ou mesmo homogêneo.

Assim, se faz importante mencionar que a chamada faixa de fronteira do 
Brasil com os países vizinhos foi estabelecida em 150 km de largura, mediante a 
Lei no 6.634, de 2 de maio de 1979, regulamentada pelo Decreto no 85.064, de 
26 de agosto de1980, e se encontra paralela à linha divisória terrestre do território 
nacional. É uma zona juridicamente distinta, que possui regulamentos especiais. 
Nela, há desde áreas isoladas e pouco povoadas até áreas mais densamente povoadas, 
com alto grau de integração econômica regional.

Já a zona de fronteira é mais ampla que a faixa, sendo composta pelas faixas 
de fronteira de cada lado do limite internacional. Engloba as relações fronteiriças 
que ultrapassam, na maioria das vezes, a faixa de fronteira.

O Brasil é um país que concentra grande parte de sua população no litoral, 
sendo que é para essa área que se voltam muitas de suas iniciativas comerciais. 
Como consequência, o interior, ou faixa de fronteira terrestre, por se localizar 
mais distante dos grandes centros decisórios, tem ficado, ao longo da história, à 
margem das principais políticas de desenvolvimento regional.

A região ocupa 16.885 km da fronteira brasileira, com onze Unidades da 
Federação (UFs) e 588 municípios divididos em sub-regiões nas quais habitam cerca 
de 11,7 milhões de pessoas. No entanto, ainda que 5,6% dos brasileiros vivam na 
região, que representa 27% do território nacional, há deficit de políticas públicas 
nas áreas de saúde, educação, moradia, trabalho etc., o que os torna muitas vezes 
populações vulneráveis ao tráfico internacional, a doenças que representam riscos à 
saúde pública e suscetíveis também a uma série de ocupações ilícitas (Brasil, 2009).

Embora o Estado estabeleça suas zonas oficiais de segurança e de soberania 
nacionais, no caso brasileiro, seus limites políticos e culturais não são bem definidos 
quando considerada a faixa de fronteira do Brasil com os países vizinhos. Esse 
amplo território de fronteira é, ao mesmo tempo, um espaço em que se fundem 
duas áreas, e, portanto, há o encontro de culturas que são bastante distintas. 
Da mesma forma, são espaços de disputa político-econômica entre países com 
desenvolvimento econômico dessemelhante. As fronteiras nem sempre crescem 
da mesma forma de um e de outro lado.

A criação de áreas fronteiriças baseada na coesão social e territorial depende do 
desenvolvimento harmônico e funcional, de modo que a dimensão do conflito não 
supere o bom relacionamento ali existente. Entre as iniciativas que se consolidaram 
para esse fim estão a integração e a cooperação que são analisadas a seguir.
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5 CONCEITOS RECENTES: INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO FRONTEIRIÇA

Quando se trata da integração regional há que se ter em mente os muitos espaços 
onde atores diferenciados, sobretudo os Estados, se relacionam e procuram encontrar 
soluções conjuntas para uma série de problemas ou mesmo tentam propor iniciativas 
que melhorem as condições econômicas, políticas e sociais de seus territórios a 
partir da coordenação conjunta de políticas, programas e projetos em espaços de 
diálogo multilateral.

Na América do Sul, podem ser citados os fóruns de organismos multilaterais 
de integração regional, a exemplo da Comunidade Andina de Nações (CAN) e 
do Mercosul. No entanto, áreas físicas também se mostram potenciais espaços de 
cooperação e integração para os povos da região, representadas, principalmente, 
pelas fronteiras terrestres e outras, cujos processos integracionistas não podem ser 
ignorados, devendo fazer parte, também, dos estudos sobre integração regional.

Segundo Steiman (2002, p. 6), “a questão das fronteiras internacionais deixou 
de ser parte do campo estritamente político para integrar o campo econômico”. 
Não somente isso, mas as fronteiras também são locais em que coexistem vários 
processos de intercâmbio cultural, social e comercial entre as populações que ali 
habitam, ao mesmo tempo em que estão afastadas do poder público.

Iturriza (1986, p. 165) caracteriza as áreas fronteiriças como:

economias regionais com um relativo isolamento dos centros dinâmicos e de decisão 
nacionais, com um potencial de desenvolvimento reprimido por tais circunstâncias 
e pela ausência de políticas específicas de promoção, além de serem zonas onde 
convergem duas economias com políticas próprias, em ocasiões diferenciadas de 
modo tal que geram movimentos de bens, serviços e pessoas em busca de aproveitar 
as distintas oportunidades que tais particularidades as oferecem.

No entanto, o autor argumenta que, apesar dos avanços no campo 
integracionista, as fronteiras sofreram com “vaivéns de entusiasmos flutuantes” 
(Iturriza, 1986, p. 165).

Também Ganster et al. (1997) enfatiza esse aspecto marginal das fronteiras, 
argumentando que grande parte dessas regiões está isolada dos centros nacionais de 
seus respectivos Estados, seja pela ausência de redes de transporte e de comunicação, 
seja devido a seu menor peso político e econômico dentro do quadro geral dos 
países. Muitas vezes essas áreas estão isoladas também dos Estados limítrofes, sem 
instituições formais que instrumentalizem a cooperação, sendo os acordos realizados, 
na maioria dos casos, por autoridades locais.

Os autores citam, porém, que esse quadro é passível de mudança, primeiramente 
pela maior importância no cenário contemporâneo que tem sido atribuída às cidades 
e regiões de fronteira pelos Estados. Em seguida, pela tendência integracionista 
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que tende a reunir os países em blocos, o que poderá transformar essas regiões, 
futuramente, em zonas de cooperação e sinergia (Ganster et al.,1997).

Para Iturriza (1986), essas áreas possuem uma problemática específica que revela 
dificuldades para sua integração. Segundo ele, “o conceito de integração fronteiriça 
faz referência à situação na qual áreas vizinhas de países comuns se inter-relacionam” 
(Iturriza, 1986, p. 166), sendo que o objetivo da integração é o de propor mecanismos 
de solução ou melhoria do isolamento e subdesenvolvimento que lhes são característicos.

Da mesma forma, Oliveros (2002) a define como:

o processo acordado por dois Estados em seus territórios colimitados através de 
tratados específicos, que tem por objetivo propiciar o desenvolvimento com base no 
aproveitamento conjunto e complementar de suas potencialidades, recursos e afinidades, 
assim como partilhar os custos e benefícios, como parte das responsabilidades centrais 
do progresso e fortalecimento da relação bilateral em seu conjunto.

De acordo com esse autor, o primeiro passo para que a integração fronteiriça 
se efetue é a criação de um regime fronteiriço, que contempla uma série de medidas 
especiais dirigidas à promoção e garantia do desenvolvimento fronteiriço em 
vários setores. Podem ser citados como exemplos os acordos feitos para o fomento 
econômico e financeiro; do desenvolvimento social; da educação; de medidas 
comerciais; do desenvolvimento ambiental e turístico; cultural; e de minas e energia.

A criação de um regime fronteiriço exige certo consenso, porém, ao pensarmos 
no espaço sul-americano, não há concordância nem mesmo sobre o significado 
de fronteiras, quando considerados o espaço andino e o cone sul. Em mais de três 
décadas de integração andina, as fronteiras têm sido um componente de baixa 
prioridade do processo de integração da CAN, visto que muitas das iniciativas de 
desenvolvimento e integração fronteiriça executadas durante esse período estavam 
inseridas em políticas nacionais sobre o assunto, ou ao abrigo de acordos bilaterais, 
entre pares de países que possuem fronteiras comuns (Oliveros, 2002).

De uma forma ampla, a comunidade acadêmica define a fronteira a partir 
de seu conteúdo sociológico e econômico, ao afirmar que ela é “a realização de um 
relacionamento intenso e até mesmo de interdependência das diversas manifestações 
da vida em sociedade, promovido e executado por populações que se estabeleceram de 
um e do outro lado da fronteira entre dois países” (Oliveros, 2002). Para o autor, 
esse entendimento implica reconhecer a existência de ligações de uma comunidade 
humana com outra vizinha que pertence a uma jurisdição nacional diferente, que 
só pode ser percebida na medida em que esses espaços, dentro dos limites de um 
Estado, têm uma base populacional.

Já as definições sul-americanas incluem, principalmente, a perspectiva da 
integração fronteiriça e cooperação, como pode ser visto no quadro 1.
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QUADRO 1
Definições sul-americanas sobre fronteiras

Ano Evento Definição

2000
1a Cúpula Presidencial 
Sul-Americana

Assume o impulso da integração transfronteiriça, o que requer que as fronteiras deixem de ser 
um elemento de isolamento e separação para se tornarem uma ligação para circulação de bens 
e pessoas que conforme um espaço de cooperação (art. 36).1

Prioriza a formação de um espaço econômico sul-americano de conexão física por meio da Iniciativa 
para Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) dirigida à modernização da 
infraestrutura de energia, transportes e comunicações (artigos 37 ao 39).¹

Em documento anexo, insiste-se na necessidade de assumir as implicações ambientais e sociais 
das obras de infraestrutura, as quais devem ajudar o desenvolvimento local e não reduzi-lo 
a corredores entre mercados centrais; assim como em mecanismos de participação social e 
consenso entre as comunidades que habitam o entorno.

2002
2a Cúpula Presidencial 
Sul-Americana

Insiste na inter-relação entre infraestrutura e desenvolvimento e a condiciona a cinco princípios: 
i) perspectiva geoeconômica; ii) sustentabilidade social; iii) eficiência econômica; iv) sustentabilidade 
ambiental; e v) desenvolvimento institucional.

2004
3a Cúpula Presidencial 
Sul-Americana

Determina que o espaço sul-americano integrado irá se desenvolver e se aperfeiçoar por meio 
do incentivo à integração física, energética e de comunicações, mediante o aprofundamento 
das experiências bilaterais, regionais e sub-regionais existentes, com mecanismos financeiros 
inovadores e propostas setoriais que melhorem o investimento em infraestrutura física. 

Fonte: Ramírez (2005, p. 18).
Elaboração da autora.
Nota: 1 Comunicado de Brasília, disponível em: <http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/comunicado_ 

brasilia_esp.pdf>. Acesso em: 2 maio 2018.

Entre os novos conceitos que são utilizados em referência à fronteira, cabe 
mencionar aqueles que ressaltam a participação da sociedade civil como um 
elemento fundamental para a integração fronteiriça. Muitas regiões de fronteira 
têm contado, cada dia mais, com iniciativas que partem de seus cidadãos para 
promover a integração.

Tabatinga (AM), por exemplo, usufrui quando necessário dos serviços prestados pelo 
corpo de bombeiros de Letícia (Colômbia), que ela mesma não possui. Da mesma 
forma, todo o gás de Letícia é comprado em Tabatinga, assim como o combustível. 
A presença do Hospital da Guarnição em Tabatinga é também um poderoso atrator 
para cidadãos peruanos e colombianos da fronteira. No primeiro caso, porque as 
localidades peruanas de fronteira não têm assistência adequada e, no caso colombiano, 
porque serviços como saúde e educação superior são particulares e custosos (Steiman, 
2002, p. 18).

Pucci (2010) rechaça a posição periférica atribuída às regiões de fronteira 
pelos governos sul-americanos, argumentando que essa situação histórica tem a 
ver com a espontaneidade existente em territórios fronteiriços, que contrasta com 
a integração formal, promovida pelo Estado. Steiman (2002, p. 109) complementa 
dizendo que “algumas características particulares dos municípios de fronteira 
devem ser levadas em consideração para a promoção de ações efetivas na faixa de 
fronteira”. Segundo a autora, a integração e a cooperação fronteiriça são alguns 
dos caminhos para isso.
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Assim, tem-se que a cooperação fronteiriça se constitui como:

o conjunto de iniciativas empreendidas por dois países limítrofes em seus territórios 
de fronteira contíguos, pouco povoados e desarticulados entre si com o resto do 
território de cada país, para dar base ao desenvolvimento e integração futura de tais 
espaços mediante a execução de ações e projetos em temas tais como a preservação de 
recursos naturais, proteção dos ecossistemas compartilhados, medidas de segurança e 
confiança mútua, assistência às comunidades nativas, entre outros (Oliveros, 2002).

Essa aliança estratégica de atores e territórios contíguos para reforçar os 
processos de integração regional, no espaço sul-americano, se tornou, nos últimos 
anos, fundamental para os governos da região.

Majón (2005) argumenta que a cooperação fronteiriça oferece às regiões e 
aos municípios colimitados a possibilidade de maior aproximação, atenuando os 
efeitos da divisão artificial dos territórios, ao mesmo tempo que potencializa a 
existência de redes em vários segmentos.

A fronteira é um local que sofre constantes mudanças, em função das necessidades 
dos povos que lá residem, o que influencia a transformação social. A cooperação 
fronteiriça procura atender às demandas desses povos em um dado momento, fazendo 
com que o relacionamento entre eles se desenvolva como se não existisse uma divisão ali.

Segundo Oddone e RhiSausi (2012), esse tipo de cooperação tornou possível 
conciliar operacionalmente dois critérios fundamentais que impulsionaram a integração no 
espaço sul-americano nos últimos anos. De um lado, tem-se o critério geoeconômico, que 
serviu de guia para a integração física do subcontinente, e, de outro, o critério geopolítico, 
que foi o fio condutor dos processos de integração e acordos políticos regionais.

Oddone (2014, p. 133) argumenta que a cooperação na forma proposta “busca 
evitar a duplicação de objetivos, funções e serviços entre entidades e instituições 
de ambas as fronteiras, prevenir o crescimento desordenado do território e do 
desenvolvimento urbano (...)” e promover uma boa governança.

Para que ela se consolide é necessário, no entanto, que: os territórios 
compreendidos sejam atores participativos no processo de conectividade física; 
possa haver acordo político de alto nível entre os países envolvidos, materializado 
em algum marco institucional que ordene suas relações; e o reconhecimento da 
participação dos governos subnacionais fronteiriços, na qualidade de articuladores 
dos atores locais, como parte institucional necessária para uma governabilidade 
efetiva (Oddone e RhiSausi, 2012).

Entre as áreas em que os entes subnacionais poderiam atuar de forma eficiente 
para promoção da cooperação fronteiriça, Oddone (2014) destaca:

• gestão sustentável dos bens ambientais compartilhados;
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• proteção dos bens histórico-culturais;

• promoção do desenvolvimento econômico local, com especial atenção 
às micro e pequenas empresas;

• mercado de trabalho e mobilidade humana;

• relações urbano-rurais;

• desenvolvimento social com foco na redução da pobreza e exclusão; e

• desenho de novos programas educativos plurilinguísticos e multiculturais 
e políticas de saúde comuns.

Assim, tanto para a integração quanto para a cooperação fronteiriça, a participação 
da sociedade civil é um elemento importantíssimo. Por trás de um acordo de cooperação, 
por exemplo, há uma série de grupos sociais que demandam políticas específicas. Uma 
vez que o conceito de fronteira adquiriu novos significados, deixando para trás a visão 
de que o vizinho era inimigo, abriu-se uma série de oportunidades para a resolução de 
problemas comuns nessas áreas: o de cooperação e integração regional.

Desse ponto de vista, projetos de cooperação internacional descentralizada 
ou em nível sul-sul podem contribuir de forma a favorecer alianças territoriais 
e promover a governança multinível em zonas de fronteira. Sendo assim, o 
conceito desse tipo de cooperação, inicialmente, pode ser definido como um 
mecanismo de intercâmbio de conhecimentos e de recursos econômicos, materiais 
e humanos entre países que têm como objetivo fomentar o desenvolvimento e 
onde estados e municípios exercem um papel internacional, por meio de trocas de 
experiências e boas práticas com parceiros homólogos. Ele permite aprimorar as 
políticas públicas de governança local, mediante, por exemplo, a apresentação de 
experiências de práticas bem-sucedidas ou do conhecimento de outras realidades e 
formas de aplicação de políticas públicas em vizinhos. Já o conceito de integração 
regional é uma modalidade de cooperação econômica, técnica, científica, cultural 
e tecnológica internacional que se dá entre países em desenvolvimento, por meio 
do compartilhamento de desafios e experiências semelhantes (Oddone, 2014).

Há casos nos quais as demandas de atores transfronteiriços acabam por não 
serem supridas, nem pelo processo de globalização, de uma forma geral, nem pelos 
regionalismos, em menor escala. Essa demora faz com que a integração fronteiriça 
seja levada com maior impulso político em nível bilateral entre os Estados, de forma 
que as demandas, tanto de grupos sociais locais quanto de organizações cidadãs 
públicas ou privadas, acabam por se traduzir no desenvolvimento de experiências 
informais em cooperação transfronteiriça.

Entre as principais iniciativas que visam à superação de lacunas como essa, estão 
os Comitês de Fronteira (CFs) binacionais, previstos no Programa de Promoção 
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do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF), do Ministério da Integração 
Nacional (MI).8 Os CFs foram desenhados como fóruns abertos, onde são tratados 
temas de interesse das populações locais de fronteira, com o objetivo de promover 
a maior troca de informações, de modo a suprir a escassez desse tipo de diálogo 
na faixa de fronteira (Brasil, 2009).

Vale mencionar que a integração fronteiriça entre Brasil e Uruguai tem 
sido implementada, de um lado, entre as cidades vizinhas de Livramento/Rivera; 
Quaraí/Artigas; Chuí/Chuy; Jaguarão/Río Branco; e Barra do Quaraí/Bella Unión. 
De outro, pela Bacia de Lagoa Mirim (Laguna Merín, em espanhol). Algumas 
dessas áreas são prioritárias para os governos dos dois países, tendo sido criadas, 
inclusive, comissões dentro dos CFs, com foco geográfico localizado, a exemplo da 
Comissão para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim (CLM) e a Comissão 
para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quaraí (CRQ), que segue em análise de 
planejamento integrado (Rótulo e Damiani, 2010; Brasil, 2009).

Em 2002, com a implementação da Nova Agenda de Cooperação e 
Desenvolvimento Fronteiriço Brasil-Uruguai, a questão da melhoria na qualidade 
da troca de informações entre os países na zona de fronteira foi novamente 
impulsionada, após a constituição de Grupos de Trabalho (GTs) para discussão 
dos temas de saúde, educação, formação profissional, cooperação policial e judicial 
e meio ambiente e saneamento (Brasil, 2009).

Em 2008, também foi criado o Comitê de Saúde de Santana do  
Livramento/Rivera, com o objetivo de elaborar políticas públicas de saúde que integrassem 
ambas as comunidades limítrofes. Segundo Rótulo e Damiani (2010, p. 28), “do trabalho 
do comitê surgiu a proposta de um ajuste complementar sobre autorização de residência, 
estudo e trabalho para cidadãos fronteiriços uruguaios e brasileiros para a prestação de 
serviços de saúde”, que foi assinado pelos ministros da Saúde e, depois, referendado pelas 
comissões de saúde dos parlamentos de cada um dos países.

Essa nova agenda tem se transformado, nos últimos anos, em um paradigma 
a ser adaptado e seguido nas demais fronteiras brasileiras, uma vez que busca 
fortalecer uma discussão integrada dos diversos aspectos relacionados à vida na 
fronteira, com vistas à melhoria da vida das populações que lá residem.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fronteira foi apresentada neste capítulo como um local de expansão no qual uma 
série de atores convergem em torno de problemáticas e oportunidades que tocam 
ora um território, ora outro.

8. Sobre o PDFF, ver Brasil (2009).
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Para realizar essa identificação sobre o que corresponde a fronteira de um ponto 
de vista mais acadêmico, no entanto, são recordados seus diferentes significados. 
Em primeiro lugar, elas eram espaços que separavam nações dentro de seus territórios, 
sendo, então, apenas uma linha divisória. Sua importância se dava, principalmente, no 
âmbito da geopolítica de guerra e paz. Com o aumento dos fluxos migratórios e outras 
mudanças, por exemplo, a relativização do conceito de soberania (Krasner, 2001), seu 
significado veio, contudo, a adquirir contornos diferentes.

Em seguida, ela deixou de ter significado apenas físico para abranger interpretações 
de viés simbólico (Tuan, 1983; Deleuze, 1992; Simmel, 2000). Para além da separação, 
os autores passaram a exaltar os encontros estabelecidos na fronteira, suas relações 
sociais e trocas de uma forma geral, sendo essa a visão mais corrente na atualidade.

A fronteira não deve, porém, ser considerada algo harmônico, desprovido 
de conflito, de modo que muitas das populações que habitam nessas áreas estão 
asiladas ou recebem menor atenção do Estado. Por isso a necessidade de que sejam 
apresentadas tipologias atualizadas, que permitam a melhor formulação de políticas 
públicas para essas regiões.

Assim, se os primeiros estudos tratavam as fronteiras apenas como um limite 
(Raffestin, 1993), mais recentemente, os acadêmicos passaram a fazer diferenciações 
mais precisas entre as faixas, zonas de fronteiras e demais conceitos neste texto 
analisados (Machado, 1998; Wilson e Donnan, 2000; Ramírez, 2005). A fronteira 
deixou de ser, então, um espaço naturalizado, para ter sua própria complexidade.

Falando mais especificamente sobre a faixa de fronteira brasileira, que é 
compartida com os demais países sul-americanos, dois conceitos se destacam: o de 
cooperação e de integração regional. O primeiro visa propiciar o desenvolvimento com 
base em iniciativas conjuntas, enquanto o segundo se refere às ações empreendidas 
pelos países em temas específicos. Ambos têm ganhado destaque como iniciativas 
que reconhecem a complexidade desse espaço, sem, no entanto, deixar de buscar 
soluções complementares, conjugada à visão estatal e da sociedade civil organizada.

Por fim, este capítulo não esgota as possibilidades de interpretação dos 
conceitos apresentados, nem as iniciativas que surgiram após a popularização de 
novas ideias mais internacionalizadas, sendo necessários mais estudos na área.
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