
CAPÍTULO 2

EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS EM FAIXAS DE FRONTEIRA
Alessandro Aveni1

1 INTRODUÇÃO

O limite jurídico do território é uma abstração, gerada e sustentada pela ação 
institucional nacional como instrumento de separação entre países e povos.2 
De acordo com Machado (2000), a determinação e defesa dos limites de um estado 
encontram-se no domínio da política ou da diplomacia; as fronteiras pertencem ao 
domínio dos povos no conceito de soberania. Os povos se relacionam para além dos 
limites jurídicos e podem criar situações potencialmente conflituosas ou colaborativas, 
obrigando os países a negociações de novos acordos diplomáticos internacionais.

A fronteira é, assim, ao mesmo tempo, lugar de possível conflito entre 
soberanias e também de comunicação e troca entre povos. Nas palavras fronteira 
e faixa de fronteira, existem ambos: uma coexistência dos conceitos de limite 
legal e institucional ou soberania, e limite entre duas sociedades, povos e culturas. 
Esta perspectiva multidimensional complexa das fronteiras está assumindo muita 
relevância como explicação das relações nas faixas de fronteira.

Este capítulo, usando casos internacionais, trata a fronteira do ponto de vista 
das relações dos povos e dos limites de soberania com uma metodologia dialética. 
O objetivo é discutir as fronteiras usando os contrapontos encontro-conflito e 
global-local. Os casos internacionais – destaque para a União Europeia (UE) e a 
fronteira dos Estados Unidos com o México – são usados para explorar o conceito  
de fronteira como um limite nacional passível de conflito, mas também de integração.

Além desta introdução, o capítulo possui mais três seções. Na seção 2, busca-se 
explorar diferentes casos internacionais nas escalas global, regional e local, mostrando 
as diferentes escalas de relacionamento. Na seção 3, há o resumo das principais 

1. Professor visitante no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (CDT/UnB); e 
professor no Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 
(PROFNIT) da rede nacional, dentro do âmbito das competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) das 
universidades federais.
2. No Brasil, as fronteiras são as delimitações dos países, as divisas são as delimitações dos estados, e os limites são as 
delimitações dos municípios. Faixa de fronteira é a faixa interna de 150 km de largura, paralela à linha divisória terrestre 
do território nacional, com base na Lei no 6.634/1979, regulamentada pelo Decreto no 85.064/1980, que define também 
as atividades reguladas nesse território, que passa a ter um regime especial em relação ao restante do território brasileiro.
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contradições, das experiências e dos desafios na formulação de políticas públicas 
e na descrição dos relacionamentos para a faixa de fronteira vistos por meio da 
lente das experiências internacionais. Na última seção, conclusiva, resumem-se os 
resultados da pesquisa.

2 RELACIONAMENTOS FRONTEIRIÇOS E DIFERENTES ESCALAS

A base do conceito de fronteira, de acordo com Prescott (1987), deve ser entendida 
considerando a diferença do uso dos termos boundary (linha) e frontier (zona).3 
O autor diferencia ainda settlement frontier,4 ou fronteira estabelecida que separa 
áreas habitadas e não habitadas, conceituando áreas ou faixas fronteiriças. Para ele, 
as intra-national boundaries, ou limites internos, são limites e não propriamente 
zonas fronteiriças. O settlement frontier só existe quando os limites são definidos 
juridicamente, pois, afinal, não faz sentido tratar de fronteira sem a definição de 
um limite além do qual se opera uma relação com um vizinho.5

Na literatura internacional, ao se falar de faixas ou zonas de fronteira, é 
frequente o uso do termo cross-border ou boundaries, dependendo da geografia dos 
lugares. As fronteiras podem ser descritas como limites estabelecidos de uma dada 
unidade (política) e tudo dentro delas é unido e fixado por uma ligação interna. 
É um conceito que ainda é válido para a ideia atual de um estado (Kristof, 1959, 
p. 270; Van Houtum, 2005, p. 673).

De acordo com Cuisinier-Raynal (2001), na fronteira há cinco modelos que 
fundamentam uma tipologia de interações fronteiriças, conforme descritos a seguir.

1) Margem: onde a população fronteiriça de cada lado do limite internacional 
mantém pouco contato entre si, exceto de tipo familiar ou para modestas 
trocas comerciais.

2) Zona-tampão: termo que pode ser aplicado às zonas estratégicas, onde o 
Estado central restringe ou interdita o acesso à faixa e à zona de fronteira, 
criando parques naturais nacionais, áreas protegidas ou áreas de reserva, 
como é o caso das terras indígenas.

3) Frentes: termo usualmente empregado para frentes pioneiras, nome proposto 
há mais de cinquenta anos para caracterizar frentes de povoamento.

3. “Boundary refere-se a uma linha virtual, enquanto frontier refere-se a uma zona de fronteira” (Prescott, 1987, p. 30, 
tradução nossa). O autor acrescenta que há três noções jurídicas de definição de limites fronteiriços, a saber: allocation, 
delimitation e demarcation: o primeiro significa a etapa inicial da divisão do território, o segundo compreende a seleção 
de um limite e sua definição, e a demarcação, por sua vez, diz respeito à construção do limite no terreno.
4. Expressão que “se refere à zona de fronteira dentro do Estado que separa áreas habitadas ou assentadas e não 
assentadas” (Prescott, 1987, p. 30, tradução nossa). 
5. Este é um problema não tratado neste capítulo, mas que existe em muitas nações como o Brasil, que ainda têm 
fronteiras em territórios vazios.
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4) Capilar: onde há trocas difusas entre vizinhos fronteiriços com limitadas 
redes de comunicação, mas que resultam em zonas de integração 
espontânea, com pequena intervenção do Estado, principalmente não 
patrocinando a construção de infraestrutura de articulação transfronteiriça.

5) Sinapse: termo importado da biologia, que se refere à presença de alto 
grau de troca entre as populações fronteiriças. Estes modelos foram 
incorporados pelo Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira 
(PDFF) (Brasil, 2005) para caracterizar os tipos de articulação entre as 
cidades gêmeas.

No que se refere às relações políticas entre nações na fronteira, Paasi (2009, 
p. 213) afirma que os governos estão se tornando mais fracos e que há pressões 
dos processos de globalização e transtornos do sistema internacional após a Guerra 
Fria. Van Houtum (2000, p. 57) argumenta que a globalização, além de negativa, 
também proporcionou possibilidades de contato porque as sociedades e as pessoas 
se tornaram cada vez mais interligadas. Van Houtum e Van der Velde (2004, 
p. 104) alegam que a construção social do Estado-nação, dentro de uma fronteira, 
ainda é válida, criando uma estrutura e um sentido de lugar incorporado. Pode ser 
encontrada uma distinção entre “eles” e “nós” que reflete sobre o sentido do lugar, 
portanto, as fronteiras nacionais ainda produzem uma proximidade mental com 
os membros da própria nação.

Os dois autores resgatam a perspectiva de relacionamento nas fronteiras, 
que por algum tempo, com a Guerra Fria e separações ideológicas, restringiu-se 
ao limite da soberania dos territórios. O limite definido como fronteira ao final é 
uma faixa naturalmente fluida e sujeita a mudanças naturais e temporais, criada 
perante relacionamentos entre sociedades e culturas diferentes.

Depois da Guerra Fria, houve uma pressão internacional para a assinatura 
de acordos globais6 para diminuir barreiras e aumentar o grau de abertura, por 
exemplo, em relação à proteção do meio ambiente, aos direitos humanos, à livre 
circulação e à economia.7

A crescente pressão para uma globalização persegue internacionalmente 
a criação de uma sociedade aberta,8 sem restrições de fronteiras, especialmente 

6. Depois das duas guerras mundiais, entre 1917 e 1945, e o fim da Guerra Fria, que durou até a queda do Muro de Berlim 
(1989), nos últimos vinte anos foram assinados, entre outros, o Protocolo de Kyoto (1997), o Tratado sobre Patentes (2000), 
o Tratado de Nice (2001), o Tratado de Lisboa (2007) e o Tratado da União de Nações Sul-Americanas – Unasul (2008). 
7. Pode-se citar como exemplos a Organização das Nações Unidas (ONU), a União Postal Universal, a Organização 
Internacional de Polícia Criminal (International Criminal Police Organization – Interpol), a Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). A UE se caracteriza como Estado supranacional, pois está 
presente o instituto da supranacionalidade, peculiar ao Direito Comunitário, o qual, com princípios próprios e órgãos 
independentes, garante a aplicação uniforme das políticas propostas naquele processo de integração.
8. Intuitivamente, com o fim dos blocos ideológicos e políticos e o fim da Guerra Fria.
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em relação ao direito de livre circulação de mercadorias. Esta atitude impacta as 
relações nas fronteiras, mas deve-se considerar que há também, nesses últimos 
anos, uma pressão à maior participação dos povos e das associações, sobretudo 
das organizações não governamentais (ONGs) nas relações internacionais. Esta 
participação em muitos casos gera conflitos entre os representantes dos governos 
e os representantes da sociedade civil.

Apresentam-se nesta seção três casos representativos dos problemas mais 
discutidos na comunidade internacional9 sobre fronteiras. As diferentes escalas das 
relações (global, regional e local) são o palco em que se desenvolvem a dialética 
conflito-encontro e os paradoxos globais. Os casos mostram diferentes problemas 
e estratégias, com soluções limitadas no espaço e no tempo que relatam a atual 
tendência nas relações internacionais de fronteiras e podem servir para pensar uma 
futura estratégia de relacionamento na América Latina, em particular, do Brasil. 
Foram definidos três casos relevantes em diferentes escalas de análise: i) cooperação 
transfronteiriça continental, ou um problema na escala continental; ii) imigração, 
ou um problema na escala nacional e regional; e iii) cidades gêmeas, ou um 
problema de escala local.

A cooperação internacional continental tem um impacto no longo prazo, pois 
mostra a capacidade de articular, em algum espaço territorial do globo, de uma 
governança internacional com novas formas de articulação e de livre circulação. 
A situação atual mostra, ainda, um mundo não integrado e muito mais fechado do 
que era esperado com o processo de globalização. Existem restrições à permanência 
no território para o estrangeiro, e amplo protecionismo de mercadorias e de 
movimento de capitais, o que mostra sérias limitações do mito global.

A imigração é um problema que aumenta, sobretudo, as condições precárias das 
periferias das grandes metrópoles; é um problema global e complexo. Trata-se, aqui, 
a imigração limitada a dois Estados soberanos. Com base na pesquisa da OCDE 
(2013), a migração mundial atingiu a cifra de 232 milhões de pessoas, com aumento 
de 65% em relação aos últimos anos para as regiões desenvolvidas. Trata-se, portanto, 
de um fenômeno de longa duração e de grande impacto territorial que não pode 
ser enfrentado no curto prazo ou resolvendo as “crises” quando se apresentam. 
Também será mostrado que uma estratégia de conflito é inútil e cara, pois não 
resolve o problema no longo prazo.

Enfim, o problema relativo à urbanização e às cidades tem uma prioridade 
crescente, pois se espera que em 2045 a população urbana mundial ultrapasse 

9. Disponível em: <https://www.qub.ac.uk/research-centres/CentreforInternationalBordersResearch/>; <http://
absborderlands.org/>; <http://crossborder.ie/international/>; e <http://www.transfrontier.eu/>.
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os 6 bilhões de habitantes (ONU, 2014).10 “Gerir áreas urbanas tem se tornado 
um dos desafios mais importantes do século XXI. O nosso sucesso ou fracasso na 
construção sustentável das cidades vai ser o principal fator de sucesso da agenda da 
ONU pós-2015”, afirmou o diretor da Divisão de População das Nações Unidas, do 
Departamento dos Assuntos Econômicos e Sociais. O gerenciamento de regiões e 
áreas urbanas nas fronteiras – que também estão crescendo, assim como o de cidades 
gêmeas presentes ou futuras – torna necessária a coordenação e a articulação entre 
nações diferentes para atender os cidadãos, evitando desequilíbrios não sustentáveis.

2.1 Caso 1: cooperação transfronteiriça continental

Um primeiro caso explicativo de uma dialética encontro-conflito é representado 
no caso da cooperação fronteiriça continental. Esta pode ser considerada uma 
estratégia desenvolvida com diferentes graus de intensidade nas fronteiras no mundo. 
A pergunta que surge com base nisso é: quais estratégias e políticas de cooperação 
são as mais eficazes para serem utilizadas internacionalmente e em nível continental?

Uma estratégia que se proclama mais eficaz em relação a acordos do tipo 
“comunidade econômica” com uma posição rígida de soberania foi desenvolvida 
na prática em 2007, quando surgiu, com o tratado de Lisboa. A Comunidade 
Econômica Europeia (CEE) transformou-se em UE com a intenção de avançar 
no processo de integração para uma sociedade multinacional integrada na Europa. 
O objetivo era completar a cooperação que começou com os acordos de Schengen, 
iniciados em 1985. Atualmente, quinze países implementaram plenamente os 
acordos, de forma que o espaço europeu foi considerado uma efetiva união política 
e, portanto, desejaram transformar a cooperação transfronteiriça em algo mais que 
uma livre circulação entre nações soberanas.

A nova organização europeia se apresenta, então, como uma recente estratégia 
para agregar a comunidade internacional continental com uma base de coesão, 
convergência e pluralismo, admitindo, também, a separação entre estados e UE 
ou a desintegração nacional e a formação de novos Estados regionais.

A estratégia de convergência foi adotada na Estratégia de Lisboa desde 2001, 
porque é considerada fundamental para a integração, e sucessivamente definida com 
o tratado de Lisboa em 2007. Assim, a UE buscou superar o conceito de fronteira 
como limite da soberania porque entende que a convergência e a divergência 
dependem da atuação das decisões políticas e do governo em diferentes níveis, e 
porque a fronteira deve se tornar um meio de convergência. Para atingir o objetivo, 
entretanto, é preciso o apoio do Estado democrático; em outras palavras, da 
participação da sociedade civil.

10. Para mais informações, ver também relatórios disponíveis em: <https://unhabitat.org/series/global-report-on-
human-settlements/>.
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À frente de tantas expectativas, porém, há crescentes dificuldades da UE quanto 
à cooperação continental. Estas derivam da expectativa de integração e, também, 
talvez, dos instrumentos utilizados. Entre as críticas, argumenta-se que há duas 
vertentes na UE que nem sempre são ou podem ser alinhadas: a perspectiva da UE 
e a dos Estados. Pode-se complementar que há igualmente uma perspectiva das 
regiões e também dos indivíduos.

A justificativa é que, na UE, apostou-se ser possível atender às exigências globais 
e locais com um governo de diferentes níveis de descentralização, o que implica que 
haja um delegar de soberania dos Estados para a UE.11 Esta configuração é diferente 
da dos Estados Unidos e do Brasil, pois não há, na união política, um governo 
central presidencial, e os estados somente reconhecem a união por determinadas 
atividades. Uma atividade própria de um Estado federativo é, por exemplo, uma 
força armada central de defesa e uma polícia central, o que não existe ainda pela UE.

Os fatores considerados positivos para a Cooperação Territorial Europeia12 
estão ligados ao fato de que: i) com a cooperação de todas as regiões envolvidas, 
evita-se que algumas delas tenham que suportar os custos correspondentes de forma 
inequitativa; ii) a cooperação pode fornecer um mecanismo efetivo de partilha de 
boas práticas e aprendizagem para disseminar o saber fazer; iii) a governança pode 
ser melhorada por meio de coordenação de políticas, ações e investimentos numa 
escala transfronteiriça e transnacional; iv) também as relações com Estados vizinhos 
da UE podem melhorar a segurança, a estabilidade e o relacionamento para um 
benefício recíproco; e v) em alguns contextos, tais como as bacias marítimas e as 
regiões costeiras, a cooperação e a ação transnacional são indispensáveis para apoiar 
o crescimento, o emprego e a gestão baseada nos ecossistemas.

Em relação a essas assertivas, e no contexto continental, a Cooperação 
Territorial Europeia considera que ela integra três tipos de cooperação internacional 
continental, conforme descrito a seguir.13

1) Transfronteiriça: cooperação entre regiões adjacentes de pelo menos um 
Estado-membro e um terceiro país na fronteira externa da UE.

2) Transnacional: cooperação alargada entre territórios de diferentes 
Estados-membros.

3) Inter-regional: cooperação entre regiões destinada ao reforço da política 
de coesão.

11. Pode-se chamar a base dessa cooperação de delegar de baixo para cima, enquanto no caso três, cidade gêmeas 
(subseção 2.3), de delegar de cima para baixo.
12. Com base nos documentos disponíveis em: <http://www.interregeurope.eu/>.
13. Disponível em: <http://www.agenziacoesione.gov.it/it/politiche_e_attivita/programmazione_2014-2020/
Cooperazione_territoriale_europea/Cooperazione_territoriale_europea.html>. Acesso em: mar. 2016.
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Um elemento necessário para os objetivos de convergência continental são 
os recursos e financiamentos de políticas, programas e projetos. Os objetivos 
de convergência e cooperação da UE são financiados por meio de programas 
e projetos apoiados em dois pilares: o enquadramento jurídico e os fundos de 
financiamento.14 Mais de 76% do orçamento europeu é gerido em parceria com 
as autoridades regionais e nacionais mediante um sistema de “gestão partilhada”, 
sendo canalizado principalmente por meio de fundos,15 em particular dos fundos 
estruturais e de investimento. Em conjunto, estes contribuem para a execução da 
Estratégia Europa 2020.16

O Fundo de Coesão, previsto para o período 2014-2020, atribui um total 
de € 63,4 bilhões a atividades inseridas nas Redes Transeuropeias de Transportes, 
nomeadamente projetos prioritários de interesse europeu, identificados pela UE. 
A assistência financeira do Fundo de Coesão pode ser suspensa por decisão de 
maioria qualificada do conselho, caso um Estado-membro apresente um deficit 
público excessivo e não tenha resolvido essa situação ou não tenha tomado medidas 
adequadas para o fazer. O fundo de desenvolvimento regional abrange diferentes 
escalas e dimensões de intervenção.17

De acordo com Tömmel (2016), a UE obteve grandes avanços. A governança 
continental europeia é um processo que evoluiu de um simples modelo, baseado 
em meios hierárquicos de direção política, a um sistema complexo de governança 

14. Por exemplo, a Cooperação Territorial Europeia (European Territorial Cooperation – ETC), conhecida pelo programa 
de iniciativa comunitária Interreg, tem quatro eixos ou objetivos, quais sejam: i) pesquisa, inovação e desenvolvimento 
tecnológico; ii) competitividade; iii) economia com baixo impacto no meio ambiente; e iv) eficiência ambiental e do uso 
dos recursos. O atual Interreg V (2014-2020) financia mais de cem programas de cooperação. Entre os de cross border 
(transfronteiriços), há sessenta programas internos (fronteiras internas), doze de pré-acesso e de cooperação (fronteiras 
externas) e dezesseis de vizinhança. Mais detalhes disponíveis em: <www.interregeurope.eu/>.
15. Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Feder) – desenvolvimento regional e urbano; Fundo Social Europeu 
(FSE) – inclusão social e boa governança; Fundo de Coesão (FC) – convergência econômica das regiões menos 
desenvolvidas; Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (Feader); e Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos 
e das Pescas (Feamp).
16. Para a Estratégia Europa 2020, encontram-se definidos onze objetivos temáticos (OTs). Existem outros 
instrumentos da UE que também contribuem para estes OTs, sendo os Estados-membros incentivados a fomentar 
sinergias e uma coordenação eficaz entre todos aqueles disponíveis em níveis europeu, nacional, regional e local. 
Dado que os Estados-membros são chamados a elaborar e a executar planos estratégicos que abranjam os cinco 
Fundos Estruturais e de Investimento Europeus (Fundos EIE) (Acordos de Parceria), é possível combinar os recursos 
desses fundos e outros instrumentos da UE, em um espírito de complementaridade.
17. O art. 3o define como âmbito de intervenção os itens a seguir. 1) Prioridades temáticas: o tipo e a gama de ações a 
financiar no âmbito de cada prioridade refletem o carácter distinto dos objetivos da convergência, da competitividade 
regional e do emprego e da cooperação territorial europeia, em conformidade com os arts. 4o, convergência, 5o, 
competitividade regional e emprego, e 6o, cooperação territorial europeia. 2) Financiamento: a) dos investimentos 
produtivos que contribuam para criar e manter empregos sustentáveis, principalmente por meio de apoio direto ao 
investimento, sobretudo nas pequenas e médias empresas (PMEs); b) dos investimentos em infraestruturas; c) do 
desenvolvimento do potencial endógeno, mediante medidas que apoiem o desenvolvimento regional e local – estas 
incluem apoio e serviços a empresas, especialmente PMEs, criação e desenvolvimento de instrumentos de financiamento 
tais como capital de risco, fundos de empréstimo e de garantia, fundos de desenvolvimento local, redução de juros, 
trabalho em rede, cooperação e intercâmbio de experiências entre regiões, cidades e intervenientes sociais, econômicos 
e ambientais pertinentes; e d) da assistência técnica, tal como referida nos arts. 45 e 46 do Regulamento da Comissão 
Europeia (CE) no 1.083/2006. Os diversos investimentos e medidas enumerados nas alíneas de a) a d) estão disponíveis 
para a execução das prioridades temáticas, em conformidade com os arts. 4o, 5o e 6o.
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combinada de forma inovadora. A autora afirma que a governança europeia 
constitui um sistema de “governança de governança”, ou seja, de uma hierarquia 
de governanças em diferentes níveis e ordens e articuladas com as normas da UE.

No entanto, sempre, segundo a autora, a UE tem uma crise financeira e de 
crescimento que agrava as disparidades econômicas entre os Estados-membros. 
A política de alargamento enfrenta grandes obstáculos tanto na UE como nos países 
em vias de adesão. A tensão entre os interesses nacionais e o interesse comum na 
resolução de problemas em nível europeu acaba por constituir um grande obstáculo 
no caminho para uma ação unificada.

O rebatimento dessa experiência nas fronteiras deve analisar estes desafios, 
pois a UE procura encontrar, ainda, soluções inovadoras e eficazes mesmo tendo 
a desunião entre os Estados-membros sobre a rota a seguir que dificulta a ação. 
A UE não é nem pode ser um super-estado que possa substituir a longo prazo os 
Estados-nações; em vez disso, trata-se de encontrar um sistema baseado no equilíbrio 
entre o nível europeu continental e o nacional.

Esse equilíbrio deveria ser representado na sua estrutura institucional, o conselho 
e os interesses dos Estados-membros, enquanto a comissão, o tribunal e, em certa 
medida, o parlamento representam o interesse comum dos Estados-membros ou os 
interesses destes.

Nas fronteiras, percebe-se que, em algumas fases, a dimensão intergovernamental 
do sistema é mais dominante, enquanto em outras, é a dimensão supranacional. 
Ao caracterizar a fase mais recente, pode-se dizer que os interesses nacionais não 
estavam ausentes, mas que agora estão se propondo como principais nas discussões 
para formar um consenso.

De acordo com Tömmel (2016), nesta fase, se as posições nacionais divergirem 
significativamente, não se trata de preocupação profunda. É perfeitamente natural 
que, após uma fase de grandes realizações e devido a novos desafios, a desunião 
sempre presente entre os Estados-membros venha mais explicitamente à tona.

No entanto, o rumo da integração europeia mostra que há uma tendência na 
procura de novos caminhos para a integração. Isso inclui tanto arranjos institucionais 
inovadores quanto procedimentos mais sofisticados de tomada de decisão que 
servem, ambos, ao objetivo de unidade em diversidade.

A abordagem da UE sobre fronteiras abrange, assim, matéria de governança 
das vias processuais e dos instrumentos institucionais. Os arranjos que envolvem 
os Estados-membros na formulação de políticas se desenvolvem de acordo com o 
conceito de Kooiman (2002) de governança de segunda ordem.
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À luz da tentativa de sistema multinível, as atividades da UE em governança 
resultaram no estabelecimento de um sistema em que há diferentes níveis de 
governo das suas fronteiras (União, Estados e regiões). Tal sistema e as disposições 
processuais e institucionais correspondentes servem para balancear múltiplas 
deficiências inerentes à estrutura da UE. Este sistema reflete a necessidade de 
tratar objetivos políticos contraditórios, modos de governança e estratégias 
de implementação dos níveis de governo europeu e nacional, bem como as 
divergências entre os Estados-membros (Tömmel, 2016).

A UE reconhece os problemas sobretudo no sentido de que os parlamentos 
nacionais, enquanto representantes dos cidadãos europeus em nível nacional, 
desempenham um papel importante entre as instituições europeias e o público. 
No entanto, aborda que está nas sugestões dos parlamentos nacionais, como 
a sua iniciativa conjunta, indicar onde a ação em nível europeu poderia trazer 
benefícios adicionais.

Entretanto, com base no último encontro (em 2017, na Roma), na ocasião 
do aniversário de 60 anos da UE, fica claro que uma alteração do tratado não é 
considerada como perspectiva viável, mesmo à frente do Britain exit (Brexit).18 
Além de discussões sobre reforçar a cooperação policial e sobre defesa contra o 
terrorismo, a única verdadeira defesa das mudanças institucionais vem da Polônia e 
da Hungria, por meio de sugestões para reverter os poderes de Bruxelas, onde está 
o Parlamento Europeu. Assim, a cooperação internacional vai continuar, mesmo 
com graves problemas.19

Em vez de mudanças na estratégia das fronteiras, é provável que a UE se 
concentre nos desafios específicos sem mexer no tratado, mas enfrentando problemas 
de imigração, terrorismo, crescimento e emprego. Não se deve esperar muitas 
novidades, mas a mensagem é importante: sem uma “Europa dos resultados” 
nas áreas citadas, a sua credibilidade aos olhos dos seus cidadãos irá rapidamente 
diminuir, aumentando os problemas de gestão de todas as iniciativas comunitárias.

O resultado da análise desse caso é o de que a cooperação transfronteiriça 
continental é um bom ponto de partida, mas, na realidade, há muita confusão 
sobre os projetos, que são muitos e pouco integrados (Bufon e Markelj, 2010). 
De acordo com os autores, podem-se resumir os pontos fracos que são apontados 
nas análises do desenvolvimento regional transfronteiriço em: i) objetivos demasiado 
ambiciosos mais para aumentar o poder político das administrações individuais 
em relação às do seu próprio governo central do que na resolução de problemas 
concretos de cooperação; ii) as iniciativas estabelecidas e as formas de cooperação 

18. Refere-se à saída do Reino Unido da UE.
19. Disponível em: <https://europa.eu/european-union/eu60_pt>.
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transfronteiriça têm regras vagas e pouco claras e competentes, que podem diferir 
de uma região parceira para outra; iii) os acordos de conclusão e o planejamento 
conjunto baseiam-se em expectativas relacionadas com a assistência financeira a 
ser concedida a eles, sendo que estas expectativas não são cumpridas, levando à 
sucessiva retirada do apoio político local aos projetos; e iv) os parceiros na cooperação 
transfronteiriça são procurados para satisfazer determinados critérios formais de 
obtenção de dotações de fundos europeus, sem interesse genuíno na cooperação 
ou, numa tentativa de interesses parciais, ignorando as necessidades verdadeiras e 
muito mais amplas (Bufon e Markelj, 2010).

Pode-se dizer, também, que essas críticas são próprias dos países recém-integrados, 
pois estes se encontram em um nível de integração pouco satisfatório em relação 
às expectativas colocadas. Deve-se dividir, então, os problemas dos diferentes 
países, pois há efetivamente duas velocidades de integração e duas percepções de 
fronteira: a da Europa e as dos Estados (Cierco e Silva, 2016). Problemas como 
os citados da crítica do autor da Eslovênia na cooperação transfronteiriça não 
são os mesmos que levaram o Reino Unido a sair da UE, porém, pode-se citar a 
falta de efetivas respostas a problemas como segurança e imigração como causa do 
Brexit, considerando também que nunca aconteceu efetivamente na história uma 
integração da ilha inglesa com o continente.

Ao ver do autor, os insucessos na UE e as tentativas de ampliar o conceito de 
cooperação transfronteiriça aos continentes da África e da Ásia não são a causa da 
falta de esforços para esse tipo de cooperação, mas o sintoma de se estar ainda em 
um mundo desigual e fragmentado, mesmo com tentativas e inovações remarcáveis. 
Pode-se dizer com isso que, em relação às fronteiras em nível continental, a pretensa 
globalização e integração econômica e política devem ainda ser alcançadas, o 
que vai precisar de intenso trabalho de cooperação, tanto na Europa como em 
outros continentes.

2.2 Caso 2: migração, imigração e fronteiras

Os fluxos entre nações podem ser ligados a um movimento normal ou local, a 
turismo, à imigração e emigração – tanto nacional quanto internacional, também 
de refugiados ou de ocupação territorial não negociada (invasão) com ou sem 
conflito. O problema da imigração é visto nesta subseção limitado à relação entre 
duas nações., assim, o problema nesse caso é relativo a como tratar um fluxo 
constante e significativo de imigração entre dois países.

Usa-se como exemplo o continente norte-americano, onde pode ser encontrado, 
nas relações entre Estados Unidos e México, um exemplo claro do fenômeno das 
relações internacionais atuais na fronteira ou na divisa entre nações, em particular 
no problema da imigração entre dois países.
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Com o aumento da pressão e as estratégias ligadas à globalização, há tempo 
é procurada uma integração econômica20 entre Estados Unidos e México. Entre 
esses dois países, porém, não há uma abertura nos movimentos das pessoas 
entre fronteiras, o que corresponde à falta de comprometimento no tocante aos 
direitos humanos, limitando-se mais ao movimento das pessoas na procura de 
melhores condições de vida.

Apesar de os Estados Unidos apoiarem globalmente os direitos humanos, 
em relação à imigração com o México, as relações são desenvolvidas com conflito, 
afetando esses direitos. Pode-se identificar uma atitude negativa em relação à 
cultura latina e, em particular, latino-americana. É um fato histórico, também, 
ligado às derrotas do México nas guerras com os Estados Unidos, que mostram 
uma diferença no tocante à força militar entre os dois vizinhos. De acordo com 
Herchner (2016), historicamente, o México e os Estados Unidos repetidamente 
tinham conflitos de fronteira. No século XVI, a fronteira sul era explorada pelos 
conquistadores espanhóis e franceses e não anglo-saxônicos; no início do século 
XIX, com a declaração de independência do México, os Estados Unidos reclamaram 
espaços no território mexicano.

Um primeiro conflito ocorreu entre o governo mexicano e os anglo-americanos, 
em 1836, quando alguns destes últimos e alguns hispânicos locais declararam-se 
cidadãos da República do Texas. Em 1845, o Texas tornou-se parte dos Estados 
Unidos, novamente por meio da anexação, mas o México não aceitou e a nova 
República tentou incorporar grandes extensões de terra mexicana. Em 1848, 
aconteceu a guerra, e o México foi derrotado. A Califórnia, feliz encontro de 
culturas, tornou-se estado dos Estados Unidos depois dessa guerra.

Com o fim da guerra, a linha da fronteira foi mudada devido ao Tratado 
de Guadalupe Hidalgo, em 2 de fevereiro de 1848, por meio do qual os Estados 
Unidos reivindicavam quase a metade do território mexicano. Demorou sete anos 
para remapear a região. Em seguida, a Compra de Gadsen, finalizada em 1854, foi 
um acordo em que os Estados Unidos pagaram ao México US$ 10 milhões por 
29.690 milhas quadradas de terra mexicana (que mais tarde se tornou Arizona e 
Novo México) (Herchner, 2016). Nesse período, muitos milhões de mexicanos 

20. O atual Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (North American Free Trade Agreement – Nafta) entrou em vigor 
em 1992 e foi uma expansão do antigo Tratado de Livre Comércio Canadá-Estados Unidos, de 1989. Diferentemente da 
UE, o Nafta não cria um conjunto de corpos governamentais supranacionais, nem um corpo de leis que seja superior à 
lei nacional.: ele é um tratado sob as leis internacionais. As finalidades deste bloco econômico, explicitadas no art. 102 
do acordo que o formaliza, são: i) eliminar as barreiras alfandegárias (imposto de importação) e facilitar o movimento de 
produtos e serviços entre os territórios dos países participantes; ii) promover condições para uma competição justa dentro 
da área de livre comércio; iii) aumentar, substancialmente, as oportunidades de investimento dos países participantes; 
iv) oferecer proteção efetiva e adequada e garantir os direitos de propriedade intelectual no território de cada um dos 
participantes; v) criar procedimentos efetivos para a implementação e aplicação desse tratado, para sua administração 
conjunta e para a resolução de disputas; e vi) estabelecer uma estrutura para futura cooperação trilateral, regional e 
multilateral para expandir e realçar os benefícios desse acordo.
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tiveram que escolher entre emigrar ou se tornar cidadão dos Estados Unidos. Ainda 
em 1970, houve negociações e um tratado sobre o estabelecimento do Rio Grande 
como fronteira internacional.

Desde 1848, os Estados Unidos nunca aceitaram uma negociação em posição 
igualitária com o México. Eles, implicitamente, desconhecem que ambos os 
lados da fronteira têm uma influência sobre o outro, o que significa que a cultura 
mexicano-americana pode ser encontrada nos dois lados da fronteira (Herchner, 
2016). Em outras palavras, pode-se dizer que, não obstante a política, a fronteira 
não separa a influência cultural própria da região (Spierings e Van der Velde, 2008).

A abordagem política norte-americana, sobretudo com a eleição de 2017, 
continua uma linha de relacionamento fundada no poder da nação dominante, 
mesmo incorrendo em críticas da opinião pública mundial. Essa estratégia, como 
foi dito, não atende a tratados internacionais de direitos humanos, entre outros, 
no caso da imigração.

Uma posição forte mostra na verdade as divergências internas e as fraquezas 
das relações de raça nos Estados Unidos. A discriminação por parte de alguns 
norte-americanos cria situações desnecessárias de conflito e ativa problemas sociais 
latentes, por exemplo, com a comunidade afrodescendente e latina.

Porém, a política atual não é atípica, pois, de acordo com Aghion e Williamson 
(1998), ao longo do século XX, numerosas restrições à imigração nacional foram 
acrescentadas, marcando a evolução de uma política de imigração bastante 
rigorosa. Haensel e Garcia-Zamor (2016) acrescentam que o ataque terrorista 
em setembro de 2001 alterou significativamente o debate sobre a proteção das 
fronteiras. Estas devem agora não apenas ser protegidas contra a imigração ilegal, 
mas contra pessoas que vêm com a intenção de fazer o mal. Os autores Brown 
e Rodriguez (2014, p. 108) se expressam:

considerando que, anteriormente, a finalidade de uma fronteira segura era 
controlar e limitar a entrada de imigrantes sem documentos, agora era para parar 
terroristas; a urgência de assegurar a fronteira e fazê-lo de forma abrangente foi 
aumentada proporcionalmente.

De acordo com Haensel e Garcia-Zamor (2016), o resultado da retórica da 
política de imigração mudou, ligando a imigração ao terrorismo e à segurança nas 
fronteiras. Esta relação imigração-terrorismo é fomentada para os que são míopes 
e contrários à integração e ao diálogo.

O Serviço de Imigração e Naturalização ficou ligado ao Departamento 
de Segurança Interna (Department of Homeland Security – DHS), criado em 
2002 e combinando 22 agências, incluindo Alfândega e Proteção de Fronteiras, 
Serviços de Cidadania e Imigração e Imigração e Alfândega. Este departamento 
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possui cerca de 240 mil pessoas, constituindo o terceiro maior departamento dos 
Estados Unidos. Em 2016, recebeu mais 2 mil oficiais de proteção aduaneira e de 
fronteira (Customs and Border Protection – CPB) dos Estados Unidos, que somam 
um total de 21.370 agentes da Patrulha de Fronteira e 23.871 agentes do CBP.21  
A disponibilização de mais pessoal foi possível graças a um aumento orçamentário 
de mais de US$ 4,5 milhões nos últimos dois anos. Atualmente, a faixa de fronteira 
norte-americana para buscas e controles se estende até 100 milhas (161 km) (Paho 
e WHO, 2012)22 e a fronteira física (pontos de demarcação) tem sido reforçada 
desde 1995 com um muro e novos pontos de controle.

Além da restrição ao terrorismo, o que levou, em 2005, a reforçar os controles e, 
em 2006, a viabilizar o plano da construção do muro, há a justificativa de que entre 
a fronteira americana e a mexicana existe o maior número de passagens irregulares 
no mundo. Com o Secure Fence Act (Ato de Vedação Segura, em tradução livre), 
de 2006, foi definido o plano de construir uma cerca de 700 milhas ao longo da 
fronteira sul dos Estados Unidos com o México, cujo objetivo era diminuir a entrada 
ilegal, as ameaças à segurança e o tráfico de droga (Haensel e Garcia-Zamor, 2016).

Na imprensa internacional, as opiniões diferem sobre se a cerca cumpriu seu 
propósito.23 Mesmo que o número de passagens ilegais detectadas tenha diminuído 
depois que partes da cerca foram construídas, o Serviço de Pesquisa do Congresso 
Norte-Americano encontrou “forte indicação” de que pessoas que cruzaram 
ilegalmente a fronteira simplesmente encontraram outras rotas.

Em junho de 2016, a Suprema Corte dos Estados Unidos manteve o bloqueio 
a um dos principais programas de imigração, destinado a proteger milhões de 
estrangeiros da deportação. A medida, assinada por decreto presidencial há quase 
dois anos, oferece uma espécie de anistia a cerca de 5 milhões de imigrantes em 
situação irregular, cujos filhos são cidadãos americanos.

Embora a estratégia de rigidez tenha sido apontada, atualmente, para a 
Presidência como de sucesso e tenha havido alguma redução de imigração ilegal, 
não está claro se este é resultado da operação iniciada em 1995, que em 2009 estava 
com um balanço de mais de 5 mil mortos (Jimenez, 2009), ou seja, uma média de 
330 por ano, com gastos de US$ 720 milhões para os contribuintes dos Estados 
Unidos. À frente desses números, há grandes dúvidas, mesmo no país, se essa 
estratégia pode ser considerada bem-sucedida, sobretudo no tocante ao humano.

Essas considerações deveriam dar origem a uma reconsideração da política 
de imigração dos Estados Unidos, uma vez que, nas avaliações, nem todos os 

21. Disponível em: <https://www.dhs.gov/about-dhs>.
22. No Brasil, a faixa de fronteira é de 150 km de largura (de acordo com a Lei no 6.634/1979).
23. Ver, por exemplo, Lakhani (2016).
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aspectos parecem estar abrangidos, como as consequências negativas do aumento 
da segurança nas fronteiras e a falsa suposição de que a imigração, mesmo irregular, 
afeta negativamente o país em termos econômicos (Haensel e Garcia-Zamor, 2016). 
Ao contrário, a política de conflito com o México continua sendo sustentada na 
atual administração Trump, mesmo diante de robustas críticas internas.24

Uma análise do problema permite perceber que a imigração, além de uma 
resposta funcional (segurança), pode ter uma resposta diferenciada, por exemplo, 
em relação à diferente distribuição de renda entre Estados Unidos e México. Essa 
diferença leva – naturalmente, e pode-se dizer que implacavelmente – os imigrantes 
a procurar trabalho onde o salário médio horário é mais de três vezes o salário 
horário nacional.25 Este fato deveria ser evidente, já que a mesma coisa acontece 
no interior do Estados Unidos, quando um cidadão americano se desloca a outro 
estado para ter um salário melhor.

Por que nos Estados Unidos não foi atuada uma política de criação de espaços 
de convergência na fronteira que já estava disponível?26 Existe um comitê27 parecido 
ao comitê de fronteira de outros países: por que ele não funciona? A correção política 
que resultou foi parcialmente concebida para transmitir a impressão clara de que o 
Estado norte-americano era vigilante na fronteira, de forma agressiva, para defender 
a nação contra as ameaças externas. Segundo Purcella e Nevins (2005), o caso 
Estados Unidos-México mostra que há atores políticos que tiveram a preocupação 
de gerir a legitimidade política da sua relação com os cidadãos, a fim de garantir a 
sua continuidade no poder. Isso aconteceu porque a relação Estado-cidadão envolve 
preocupações econômicas e, nesse caso, envolveu a expectativa de que o Estado iria 
proteger a cidadania dos trabalhadores locais que são concorrentes dos imigrantes 
no mercado de trabalho e proteger, também, os que precisam dos imigrantes para 
produção de bens e serviços para o consumo coletivo nos Estados Unidos.

No caso das relações Estados Unidos-México, pode-se resumir que existe uma 
grande contradição entre a vontade de integração econômica (o sistema global) e 
a exigência de segurança (Peter, 2003) na estratégia de “contenção” e de criação 
de muros e faixas de fronteira (o sistema local). O problema da imigração mostra 
claramente o paradoxo dos processos de globalização. Avaliando os programas, 
divulgados teoricamente, há agências e comitês de integração e para imigração; 
entretanto, os comitês de cooperação entre Estados Unidos e México são voltados 

24. Disponível em: <http://washingtonmonthly.com/2016/06/29/what-donald-trump-gets-wrong-about-u-s-
manufacturing/>. Acesso em: abr. 2017.
25. Disponível em: <http://www.worldsalaries.org/>. Acesso em: abr. 2017. 
26. São alguns exemplos de cidades gêmeas: San Diego, Califórnia; Tijuana, Baixa Califórnia (área metropolitana de San 
Diego-Tijuana); Otay Mesa, Califórnia; Tecate, Baixa Califórnia; Calexico, Califórnia; Mexicali, Baixa Califórnia; Andrade, 
Califórnia; Los Algodones, Baixa Califórnia; San Luis, Arizona; San Luis Río Colorado, Sonora; Lukeville, Arizona; Sonoita, 
Sonora. A população total residente na região fronteiriça é estimada em mais de 14 milhões (Paho e WHO, 2012).
27. Disponível em: <http://www.usmexico.org/>. Acesso em: abr. 2017.
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ao processo de desenvolvimento econômico. Em relação a quanto foi discutido 
no primeiro caso, da cooperação, e com base na teoria citada na subseção anterior 
que trata do assunto, pode-se dizer que este fato comprova que comitês com este 
foco, ou seja, voltados somente à integração econômica, não são os mais eficientes, 
e que é preciso que eles atuem como verdadeiras forças de convergência.

De acordo com o estudo de Sands (2009), é necessário destacar, ainda, que 
o combate a fenômenos considerados prioritários em outra fronteira dos Estados 
Unidos, por parte do governo do Canadá, foi bem-sucedido, enquanto os esforços 
do México não o foram. Deve-se considerar que a fronteira dos Estados Unidos com 
o Canadá (8.891 km) é quase três vezes maior do que a com o México (3.169 km), 
com muito mais pontos de travessia e bem menos policiada. Tudo isso faz com que 
um maior número de estrangeiros tente alcançar os Estados Unidos por meio do 
Canadá e se arriscar a burlar todo o aparato organizado para “defender” a fronteira sul. 
Isso comprova, definitivamente, que uma estratégia de conflito pode ser contingente, 
mas não é sustentável, e que se devem encontrar soluções diferentes.

Pode-se concluir, de acordo com Castles (2004), que toda política efetiva de 
imigração pode ser resolvida reduzindo-se a desigualdade. Nesse caso, conforme 
Purcella e Nevis (2005), alerta-se, também, sobre o uso da dialética do poder para 
solucionar problemas da imigração com uso da força nas fronteiras.

2.3 Caso 3: cidades gêmeas

De acordo com Balbim (2016, p. 14), o cenário que envolve os processos de 
urbanização é ao mesmo tempo inovador e conservador. De um lado, assiste-se aos 
processos de participação e produção social da cidade que ganham importância, 
visibilidade e poder. De outro, coexistem mecanismos tradicionais da diplomacia 
oficial que estruturam acordos segundo lógicas dos Estados-nações e dos poderes 
econômicos globais. Balbim (2016, p. 15) afirma que “a análise desse mercado 
global revela uma poderosa rede de privilégios, contrariando em sua essência a 
cidade democrática”.

Nesta subseção, analisa-se o caso de encontro e conflito, desta vez com 
enfoque local e de urbanização, que se encontra nas práticas de governo das 
cidades gêmeas. Usam-se, como exemplo, práticas mais avançadas que querem 
propor participação e inovação encontradas na UE. O problema se coloca em 
torno das agendas urbana, social e climática a partir do direito à cidade, mas 
implica, sobretudo, a seguinte questão: como ofertar serviços para a população dos 
diferentes países e gerenciar cidades que pertencem a dois países diferentes? Além 
da base urbanística e de licenciamentos que possuem problemas técnicos diferentes 
devido à legislação, o desafio é o planejamento em áreas que têm demandas comuns 
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por prestação de serviços e ao mesmo tempo o encontro de diferentes culturas, 
economias e legislações.

Uma solução utilizada, em maneira descontínua na América Latina, é o 
consórcio28 entre municípios (Sachser et al., 2013). Todavia, o exemplo da UE 
avança em relação a essa opção para a solução do problema, com estratégias para 
cidades gêmeas e redes de cidades29 que utilizam outros arranjos legais de direito 
internacional, não mais relacionados a ferramentas ligadas à gestão econômica. 
Este processo de geminação30 de cidades existe desde 1989.

Como já visto, há uma abordagem acadêmica que sustenta a possibilidade 
de transformar as atuais entidades políticas estaduais em entidades constituídas 
de múltiplas esferas e jurisdições sobrepostas (Abrúcio e Sano, 2013). Essa 
abordagem permite diferentes soberanias em diferentes escalas, ou seja, apresenta 
uma governança multinível, ou múltiplos níveis, multiescalas ou, ainda, multi-level 
governance. Segundo Abrúcio e Sano (2013), o governo multinível tem como marco 
pioneiro o estudo de Marks (1992) e o trabalho de Rosenau (1997), que definem 
governo multinível como fragmintegração, ou seja, um neologismo que explica que 
no mesmo espaço há fragmentação e integração. Os diferentes autores aqui citados 
compartilham os estudos sobre um novo modo de governar entre distintas esferas 
de governo e de escalas geográficas.

Em particular, Peters e Pierre (2001) e Abrúcio e Sano (2013) referem-se a 
governo multinível como passível a trocas negociadas não hierárquicas entre entes 
nos níveis transnacional, nacional, regional e local. Na substância, no governo 
multinível se mantém o governo com base na estrutura política e administrativa 
constitucional, mas se autoriza no mesmo território uma gestão pública por objetivos, 
processo ou problemas. Este tipo de governo permite maior autonomia local, decisões 
internacionais de autoridades locais e implica a aceitação de atividades transfronteiriças 
como projetos regionais de distrito ou de bacia. Um federalismo ou um sistema 
multinível, além de ser mais complexo, depara-se com conflitos nas decisões que 
derivam da visão que os indivíduos têm nas diferentes escalas de governo.31

A estratégia de governo multinível vem atuando também com a Declaração de 
Riga, de 2015,32 que impulsionou o desenvolvimento de uma agenda local urbana 
europeia centrada em três objetivos: i) qualidade do ar; ii) migração e refugiados; 

28. Disponível em: <http://cifronteira.com.br/>. 
29. Disponível em: <http://www.espaces-transfrontaliers.org/en/european-activities/cecicn/>.
30. Neologismo criado para expressar o processo de criação e desenvolvimento das relações de cidades gêmeas.
31. O aumento de poder político dos povos em relação às decisões internacionais ou nacionais de outro modo pode criar 
conflitos, pois o local e o global nem sempre estão de acordo. Nos Estados Unidos, este conflito nas decisões nacionais 
e locais é chamado de síndrome NYMBY, ou not in my backyard (não no meu quintal). Essa síndrome é atingida quando 
as pessoas apoiam uma política nacional sempre que o impacto não é perto de onde elas moram.
32. Capital da Letônia, localizada no nordeste europeu.
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e iii) habitação e pobreza urbana. A ação da UE em apoio à geminação, ou às 
cidades gêmeas, foi coberta para o período 2007-2013 no programa Europa para 
os Cidadãos, que apoiou ampla gama de atividades e organizações, possuindo um 
orçamento total de € 215 milhões.33

A estratégia considerou que cada associação de cidades está concentrada 
sobre o desenvolvimento da cooperação transfronteiriça nos seguintes setores: 
i) cooperação entre as administrações municipais; ii) desenvolvimento industrial 
local; iii) promoção da mobilidade dos trabalhadores; iv) questões sociais e de 
saúde; v) movimentos na fronteira; vi) educação e treinamento;34 vii) cultural; 
viii) cooperação; ix) cooperação do terceiro setor/cidadãos; e x) promoção dos 
interesses das cidades gêmeas em diferentes níveis políticos. O financiamento é 
realizado por meio dos fundos estruturais e em relação aos programas priorizados de 
acordo com a estratégia europeia; entretanto, são organizações territoriais diferentes 
dos consórcios atuantes em cidades gêmeas de outros países.35

A estratégia de 2014-2020 relacionada às cidades se chama Programa Europeu 
para o Desenvolvimento Urbano Integrado (conhecida como Urbact III), com  
€ 93,6 milhões à disposição, inclusive fundos provenientes da Suíça e da Noruega, e 
com prioridade na criação de trabalho e projetos de coesão e atratividade.

Complementar a essa, outras estratégias de desenvolvimento de ações nas 
fronteiras das cidades gêmeas são desenvolvidas a partir do Conselho dos Municípios 
e Regiões da Europa (CMRE), que é seção europeia do Cidades e Governos 
Locais Unidos (CGLU) e das autoridades locais, e tenta promover iniciativas 
de geminação e intercâmbio entre cidades europeias e comunidades locais.36  
A geminação não é somente a ferramenta para promover a paz e a estabilidade, 
mas também a maneira de formar uma identidade única europeia e de cidadania.

Além da promoção dos laços de cooperação entre os Estados-membros 
da UE em nível local, o CMRE considera que a geminação serve como um 
instrumento vital em aproximar da UE países não pertencentes ao grupo, e em 

33. As prioridades permanentes foram definidas no programa: i) futuro da UE e seus valores básicos; ii) cidadania europeia 
ativa: participação e democracia na Europa; iii) diálogo intercultural; iv) bem-estar da população na Europa: emprego, 
coesão social e sustentável; v) desenvolvimento; e vi) impacto das políticas da UE nas sociedades.
34. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/eTwinning?gl=GB&hl=en-GB>; e <https://www.youtube.com/
watch?v=jBZQ4uINt0g>. Acesso em: jun. 2016.
35. Por exemplo, o Consórcio Intermunicipal da Fronteira (CIF), constituído pelos municípios de Barracão e Bom Jesus do 
Sul (no Paraná) e Dionísio Cerqueira (em Santa Catarina), localizados no Brasil, e Bernardo de Irigoyen (em Misiones), 
localizado na Argentina.
36. Disponível em: <http://www.ccre.org>.

https://www.youtube.com/watch?v=jBZQ4uINt0g
https://www.youtube.com/watch?v=jBZQ4uINt0g
http://www.ccre.org/
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ações de cofinanciamento que ajudam a preparar municípios no contexto da sua 
pré-adesão à União.37

Na Europa coexistem, também, redes regionais, como a rede Báltico Metrópoles 
(BaltMet), que representa onze capitais e metrópoles ao redor do Mar Báltico, e a 
rede internacional de cidades transfronteiriças com a Rússia, por meio da Associação 
Internacional de Cidades Irmãs,38 para promover as relações com os municípios 
estrangeiros. A associação foi criada em 1991 e mais de 320 cidades e regiões de 
Rússia e da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) participam das suas 
atividades. Outra associação é a Twins Association City, que foi estabelecida em 
dezembro de 2006 como resultado do projeto Cidade Twins Rede de Cooperação 
(2004-2006), cofinanciado pelo programa Interreg III da UE. No total, catorze 
cidades estão afiliadas a essa associação, incluindo quatro pares localizados no norte 
da Europa: Valka-Valga (Letônia-Estônia), Imatra-Svetogorsk (Finlândia-Rússia), 
Narva-Ivangorod (Estônia-Rússia) e Tornio-Haparanda (Finlândia-Suécia).

Existem, atualmente, doze parcerias transfronteiriças,39 distribuídas geograficamente 
por toda a Europa, envolvendo dezenove países. Com o objetivo de responder à 
necessidade de informação e coordenação no âmbito da mobilidade profissional 
nas regiões fronteiriças, estas parcerias reúnem os serviços públicos de emprego e 
de formação profissional, empregadores e organizações sindicais, autoridades locais 
e outras instituições ligadas a esses serviços.

Há, também, na região do rio Reno, a ideia de criar uma região metropolitana 
transfronteiriça. Entretanto, já existem nessa área casos de organizações de cidades por 
meio do eurodistrito (eurodistrict): este é definido como uma entidade administrativa 
europeia que contém aglomerações urbanas que se encontram do outro lado da 
fronteira entre dois ou mais Estados. Os eurodistritos podem ser localizados dentro 
de uma eurorregião e até mesmo ter algumas ligações entre eles. Eles podem ser 
estabelecidos: i) por um simples acordo sobre projetos comuns na área; ii) de uma 
forma mais institucionalizada, por uma associação local para a transfronteiriça ou a 
cooperação transfronteiriça (Groupement Local de Coopération Transfrontalière – 
GLCT), que pode elaborar planos para a cooperação transfronteiriça entre as cidades 
ou comunas; ou iii) com um grau ainda maior de institucionalização, incluindo 

37. O site dedicado à geminação de cidades está disponível em: <http://www.twinning.org>. Cabe observar que nem 
todas as cidades gêmeas participam da Eurocities, que é a rede de grandes cidades europeias, ou seja, um conselho 
que reúne governos locais de 134 grandes cidades em 34 países europeus. Além das políticas específicas de cidades 
gêmeas e da rede Eurocities, opera na UE, também, a Rede de Regiões Metropolitanas Europeias e Áreas Urbanas (The 
Network of European Metropolitan Regions and Areas – Metrex). Esta fornece uma plataforma para o intercâmbio de 
conhecimentos, competências e experiências metropolitanas e tem membros de cerca de 50 regiões e áreas metropolitanas, 
além de parceiros em muitas outras. Ela é uma parceira das instituições europeias, da comunidade de pesquisa, das 
ONGs e de outras redes, e seu sítio eletrônico está disponível em: <http://www.eurometrex.org/>.
38. Disponível em: <http://www.twincities.com>.
39. Disponível em: <https://ec.europa.eu/eures/public/pt/eures-in-cross-border-regions#/list>. Acesso em: abr. 2017.
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estruturas que permitam uma transferência de poder a instituições eleitas por 
todos os cidadãos do distrito, o que deve ser aprovado para os Estados de origem.

Os primeiros eurodistritos criados ou atualmente em fase de criação são:

• Estrasburgo-Ortenau;

• Friburgo em Brisgóvia-Centre et Sud Alsace (isto é, Haut-Rhin);

• Lila-Courtrai-Tournai (Eurometropolis);

• Sarre-Moselle;

• Basileia-Lörrach-Saint Louis-Weil am Rhein; e

• Grande Copenhague.

Entre os demais exemplos de eurodistritos, o caso de Basileia é importante pelo 
fato de incluir dois países europeus e um não europeu da Confederação Helvética,40 
o Trinationaler Eurodistrict Basel,41 criado em 2007. Ele é situado na fronteira entre 
Suíça, França e Alemanha e é um território que reúne 226 centros urbanos e cidades 
em torno da área da cidade de Basileia, na Suíça, situada às margens do rio Reno. O 
território representa um total de 830.000 habitantes, 60% na Suíça, 30% na Alemanha 
e 10% na França.42 O eurodistrito é uma associação de legislação local (francês) 
com o seu próprio orçamento e estrutura de pessoal. Seus órgãos constitutivos são: 
assembleia geral (orientações gerais, objetivos e programa); comitê de direção (24 
membros eleitos pela assembleia por dois anos); conselho consultivo (50 membros 
que são eleitos representantes em seu próprio país); e entidades técnicas (comissão 
técnica de coordenação, grupos de trabalho e administração da associação).43

O projeto teve início em 2001 com o Interreg II na criação do conceito, 
foi definido em 2007 e, em 2009, foi lançado com atuação prevista até 2020. 
As autoridades locais que se reuniram são:

• para o lado suíço: as cidades do cantão de Basileia-Cidade e Basileia-entorno, 
o Planungsverband Fricktal Regio do cantão de Argóvia e a cidade de 
Witterswil do cantão de Soleura;

• para o lado alemão: as cidades de Lörrach Landkreis e as cidades de Wehr 
e Bad Säckingen; e

• para o lado francês: as três comunidades de cidades de Saint-Louis.

40. Disponível em: <http://urbact.eu/urbact-citylab-metropolitan-governance-outputs-now-online>.
41. Disponível em: <http://www.eurodistrictbasel.eu/de/>.
42. Para a UE, é considerada uma população de médio/grande porte.
43. Os objetivos da cooperação transfronteiriça de Basileia são: i) continuar a reforçar a área da eurodistrito, bem como 
o espaço econômico comum; ii) promover a identificação das pessoas ao território comum; iii) favorecer a cooperação 
democrática dos cidadãos aos problemas transfronteiriços; e iv) melhorar e gerir mais eficientemente a década de 
duração e cooperação transfronteiriça.

http://www.eurodistrictbasel.eu/de/


Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública62 | 

Até 2006, foram alocados € 2 milhões para projeção e implementação de 
projetos e 48 destes foram previstos para 2020. Os fundos são criados por meio da 
contribuição definida no estatuto de fundação e com a participação dos diferentes 
níveis de governo; portanto, há fundos da UE, dos Estados, das regiões e dos 
municípios para os projetos definidos.

Os exemplos citados mostram as possibilidades de acordos de fronteira, 
sobretudo dos espaços urbanos. As redes de cidades nacionais e internacionais e seus 
fluxos chamaram atenção principalmente na Europa, onde há uma concentração 
muito grande de cidades nas fronteiras. São necessários acordos internacionais 
não somente para movimentos turísticos, mas também para compartilhar serviços 
públicos (segurança, saúde, assistência social etc.). Deve-se evitar, com a tendência ao 
aumento da população em áreas urbanas fronteiriças, a reprodução de desigualdades 
que dependem não somente da morfologia urbana, mas das diferenças da gestão 
da administração pública de cada lado da fronteira.

A tendência da população a se deslocar para o melhor atendimento e serviço 
cria uma pressão sobre a área mais bem-sucedida e uma degradação das áreas menos 
favoráveis, desenvolvendo assentamentos não adequados.

A análise das soluções descritas na Europa para cidades gêmeas permite avançar 
a hipótese de que é possível criar sujeitos de direito internacional. O problema 
maior se refere às desigualdades socioeconômicas dos dois lados da fronteira que 
deve entrar no planejamento conjunto e integrado, para evitar que um lado seja 
a reserva de trabalho do outro.

3 FRONTEIRAS: ENTRE SOBERANIA E ACORDO, ENCONTRO E CONFLITO E OS 
PARADOXOS DA GLOBALIZAÇÃO

Com base nos casos discutidos anteriormente, as faixas de fronteiras podem ser 
conceituadas, nas experiências internacionais, como sendo faixas complexas, cujas 
importância e formas legais estão se evolvendo com base em experiências diferentes, 
tentando alcançar mais participação da sociedade civil nas decisões, sobretudo locais.

Entretanto, como mostrado nos exemplos, atualmente há, também, uma 
retomada de modelos mais rígidos de negociação internacional entre governos, 
excluindo a sociedade civil. Estes casos se referem a uma visão global ainda  
de Estado-nação. A dialética encontrada nessas duas posições leva a situações de 
encontro, mas também a paradoxos.

Com base no que foi apresentado nos casos relatados, chama-se atenção sobre 
dois paradoxos que podem ser tratados como paradoxos da globalização nas relações 
de fronteira: os direitos locais e globais e a integração social e econômica. Na verdade, 
os dois são parte de dois posicionamentos estratégicos e visões da fronteira divergentes.
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3.1 Direitos globais e locais

Com o processo de globalização e o aumento de acordos internacionais, que têm 
objetivo de ampliar a abertura em termos econômicos, sociais e na informação 
dos demais países, passa a se configurar uma crise do conceito de soberania como 
forma de manter a fronteira e as faixas de fronteira como limites rígidos entre países. 
Fronteira e faixa de fronteira tornam-se elementos complementares nas estratégias 
de relacionamento de sociedades diferentes (Machado, 2000). Não se apresentam 
somente como limites rígidos prefixados, mas flexíveis e densos, como lugar onde 
há uma sociedade em certa medida híbrida, dada a mistura de culturas.

Do ponto de vista legal ou do direito internacional, os problemas que surgem 
nas zonas e nas faixas de fronteiras são relacionados, então, ao paradoxo legal que se 
forma quando um Estado deixa o acordo internacional em favor da sua soberania. 
O paradoxo relacionado ao direito internacional e local existe em relação a dois 
direitos soberanos (Machado, 2000):

• de um Estado-nação para definir o que é nacional e o que é estrangeiro;

• de um Estado-nação para controlar suas fronteiras; e

• de um governo nacional a vincular o seu país a limitar sua soberania.

Esse tema é estritamente ligado com o movimento dos povos no globo. 
De acordo com Bustamante (2001), temos dois exercícios dialeticamente opostos 
de soberania: um nacional e um internacional. Na medida em que o país se insere 
na globalização e no sistema de tratados globais, isso implica que ele deve aceitar 
certas regras externas. Implica, também, que deve modificar suas regras internas 
(ou a legislação interna). Existe, em suma, aceitando regras internacionais, uma 
limitação implícita, voluntária, a um exercício de soberania.

Com base nessa compreensão, explica-se que, uma vez que um país exerceu 
sua soberania ao comprometer-se com uma comunidade internacional de nações, 
para aceitar, promover e defender os direitos de todos os seres humanos, tal como 
definido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse país concordou, 
implicitamente, em limitar o seu direito soberano de estabelecer e tolerar todas 
as diferenças entre nacionais e estrangeiros no que diz respeito aos seus direitos 
humanos (Bustamante, 2001).

Em outras palavras, a intensidade e a expansão das relações internacionais 
crescentes no mundo, cada vez mais referidas ao processo de globalização, implicam 
não haver soberania acima do direito de um país para limitar a sua própria soberania. 
Quando um país tomou a decisão constitucional de comprometer-se com a proteção 
dos direitos que são compreendidos na declaração universal, a base para a capacitação 
nasce, dialeticamente, a partir de um ato de soberania em favor daqueles previamente 
privados dos direitos, a quem esta norma internacional protege.
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Assim, a integração dos imigrantes como sujeitos de direitos humanos em 
um país de acolhimento, segundo Bustamante (2001), não deve existir de jure das 
desigualdades entre nacionais e estrangeiros. O nascimento de condições de jure de 
igualdade para imigrantes no país marca o início de sua capacitação e relaciona-se, 
inversamente, com o fim de suas condições de vulnerabilidade.

3.2 Integração social e econômica

Integração e globalização são elementos que diferenciam internacionalmente as 
relações de cada sociedade. Uma nota pessimista em relação à globalização deriva 
de Santos (2001), que sustenta que devemos considerar a existência de pelo menos 
três sobreposições do conceito de globalização que existem contemporaneamente. 
A primeira, a globalização como fábula, ou como fazem vê-la; a segunda, tal como 
ela é, a globalização como perversidade ou paradoxo; e a terceira, como ela pode 
ser, uma outra globalização.

De acordo com Held e McGrew (2001), a globalização tem um aspecto 
material facilitado por tipos diferentes de infraestrutura física (como os transportes), 
normativa (como as regras do comércio) e simbólica (a exemplo do inglês usado 
como língua franca) – que criam as precondições para formas regularizadas e 
relativamente duradouras de interligação global. Entretanto, para Giddens (1998), a 
globalização representa um diferente posicionamento da organização social porque 
liga comunidades distantes e amplia o porte das relações de poder alcançando 
grandes regiões e continentes.

A globalização tem como objetivo a redução de barreiras de consumo e 
circulação de bens e serviços e, portanto, é um processo que pressiona a redução de 
limites e fronteiras. Ela denota a escala crescente, a aceleração e o aprofundamento do 
impacto dos fluxos e padrões inter-regionais, também, de interação social. Ela é uma 
mudança ou transformação na escala da organização social que liga comunidades 
distantes, porém não deve ser entendida como um processo universal de interação 
global em que haja uma convergência crescente de culturas e civilizações (Held e 
McGrew, 2001).

A integração é um fenômeno que está relacionado com a globalização da 
economia, mas sem ter identidade com ela. Integração é um conceito usado, 
sobretudo, em relação aos processos econômicos e produtivos. A avaliação da 
integração no contexto da globalização implica considerar a dimensão internacional 
da integração mais que a regional, que supõe levar em conta a intensidade e a 
qualidade da articulação produtiva e comercial intra-regional. As duas dimensões 
não são contraditórias, entretanto, a integração não ocorre necessariamente como 
o esperado para uma globalização que pressupõe uniformidade.
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Em relação à integração regional, normalmente tem-se a impressão de 
que seu significado é o mesmo que o de cooperação regional, ou organizações 
regionais, ou sistemas regionais e seus subsistemas, ou, ainda, regionalismo 
(Finkelstein, 1997). Todos são conceitos diferentes, usados em relação ao 
processo de integração entre nações e intranacionalmente, por exemplo, nas 
zonas e faixas de fronteira.

Viner (1950) mostrou, como exemplo de integração econômica, que uma 
união aduaneira pode levar tanto a um aumento como a uma diminuição do 
bem-estar dos países envolvidos, dependendo da análise entre a criação e o desvio 
do comércio. O primeiro resulta da deslocalização geográfica da produção, e isso 
acontece para o cálculo econômico do ganho entre uma fonte com custos mais 
elevados para uma fonte com custos mais reduzidos. O segundo se observa no 
caso oposto, ou seja, quando há deslocalização geográfica da produção de uma 
fonte com custos mais reduzidos para uma fonte com custos mais elevados. 
Haverá um ganho líquido de bem-estar se o efeito desvio de comércio for 
inferior ao efeito criação de comércio.

Com uma abordagem dinâmica, mostra-se que a formação de blocos 
econômicos pode ser benéfica quando integrada (Frankel e Romer, 1996):

• países-membros introduzem produtos importados no interior do 
bloco, os quais irão permitir a redução de distorções nos modelos de 
consumo existentes;

• economias de escala permitem a redução de preços; e

• nova concorrência reduz o poder do mercado ou dos monopólios 
nacionais ineficientes.

Entretanto, os acordos formais de integração não implicam, necessariamente, 
a integração econômica em todas as suas escalas ou uma globalização. Também 
o caráter espontâneo de certas formas de regionalização permite, apenas, uma 
cooperação relativamente limitada. Os acordos regionais de integração formal se 
destacam por seus efeitos discriminatórios que levam à criação de blocos econômicos, 
cujo êxito exige esforços que não se limitam aos aspectos comerciais e que devem 
promover processos de convergência produtiva e institucional; além disso, esses 
blocos precisam de criação de atividades competitivas e sustentáveis, por meio de 
investimentos em infraestrutura, capital humano e tecnologia.

A redução das disparidades regionais é uma condição necessária ao êxito da 
integração, mostrando que a expansão do comércio e a subscrição dos acordos de 
cooperação são dois movimentos complementares.
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Para que isso se concretize, a globalização e a integração devem implicar o 
processo de convergência,44 que corresponde a um processo que deve ser orientado 
politicamente por ter como objetivo o consenso de diferentes países. É político 
porque deve atingir uma coesão social que não pode ser alcançada somente por 
meio de mudanças forçadas nos mercados e na economia.

A convergência remete, também, a uma transformação ideal do Estado nacional 
em um território com menos restrições nas fronteiras, participando de uma sociedade 
aberta com novas formas de governo territorial. Deve-se encontrar um equilíbrio 
entre integração e globalização por meio de políticas de convergência, o que remete 
ao fato de que a discussão do paradoxo global e local ainda não está superada.

4 CONCLUSÕES

Este capítulo mostra casos internacionais de relações na fronteira e nas faixas 
de fronteira, sobretudo na dimensão do relacionamento em diferentes níveis. 
Mostra-se a importância da perspectiva de dialética confronto-conflito e da análise 
de paradoxos da globalização nas faixas de fronteiras que orientam estratégias e 
políticas internacionais. Considera-se que fronteira é, por um lado, um limite legal 
da soberania dos países, mas, também, por outro, uma faixa onde acontece um 
relacionamento entre povos e culturas diferentes em diferentes escalas.

Um primeiro resultado da análise é que uma proposta de encontro, de 
agregação ou de integração acontece com mais facilidade em todas as escalas, 
com a definição de um espaço multinacional e institucional compartilhado. Isso 
acontece, por exemplo, com tratados que vinculam os Estados a objetivos e acordos 
internacionais em regiões do globo, que regulam e reduzem o peso da soberania 
nacional além das relações econômicas nas relações nas fronteiras.

Esses espaços são comuns atualmente na UE, mas ainda não no Mercado 
Comum do Sul (Mercosul). Será que é possível pensar uma estratégia de convergência 
na América Latina, como acontece na UE, criando novos momentos e tratados, 
ou devem-se escolher outros caminhos, por exemplo, o escolhido pelo Nafta, em 
que os Estados Unidos são a nação dominante?

Outro resultado é que os melhores mecanismos que cuidam da legalidade e 
da gestão nas fronteiras podem ser organizados e definidos por problema e com 
articulação escalar, e não por função administrativa. Em outras palavras, não 
se pode mais delegar simplesmente à administração pública o papel de gestor e 
controlador das fronteiras: a melhor opção é trabalhar com a perspectiva de resolver 

44. Critérios de convergência (também conhecidos como Critérios de Maastricht) são critérios estabelecidos para os 
Estados-membros da UE. Os principais estão consignados no inciso no 1, art. 121, do Tratado da Comunidade Europeia 
(TCE). Os critérios a que se refere este número e os respectivos períodos durante os quais devem ser respeitados vêm 
desenvolvidos num protocolo anexo ao tratado.
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problemas. Isso implica algo mais que um comitê interministerial, pois é necessária 
uma articulação, também, de diferentes escalas e políticas de longo prazo, com 
apoio de fundos internacionais para projetos locais visando às autonomias locais 
e à descentralização efetiva.

Outra indicação é de que, na direção de usar as zonas de fronteira como 
lugares de encontro e de integração, devem ser pensados objetivos complexos de 
cunho econômico, social e cultural de integração que visam aumentar a ocupação e 
o desenvolvimento. Cada ação deve ter uma convergência em diferentes áreas com 
objetivo de uma coesão territorial. As experiências relatadas mostram, também, 
que quando há espaços mais flexíveis, a integração pode ser conflituosa devido ao 
paradoxo global da percepção dos direitos por parte da população local e global.

Uma estratégia regional sobre esses assuntos, na América Latina, ainda 
não é clara. O que aconteceria se o Brasil tivesse que enfrentar uma imigração 
maciça de países vizinhos com problemas (destacadamente, neste momento, a 
Venezuela)? Quais as estratégias seriam adotadas? Seria a construção de muros ou 
uma redistribuição dos imigrados por cotas aos estados? E se municípios e estados 
não estiverem de acordo, com a justificativa de preservar seus empregos e ter menos 
custos na oferta dos serviços públicos?

Outro resultado deriva da análise da rede urbana das fronteiras. Quais são as 
estratégias em relação à rede de cidades e aos fluxos ou movimentos de comutação 
nas cidades gêmeas ou trigêmeas? Elas são, também, parte de uma rede global e 
regional. O Consórcio Intermunicipal da Fronteira – criado em 2009 e constituído 
pelos municípios de Barracão (Paraná), Bom Jesus do Sul (Paraná), Dionísio 
Cerqueira (Santa Catarina) e Bernardo de Irigoyen (Misiones/Argentina)45 – é um 
bom exemplo de gestão de problemas urbanos nas fronteiras. Porém, está longe do 
alcance do que atualmente se pratica na UE, cuja proposta, que inclui, também, 
acordos com Suíça e Rússia, é a de criar uma entidade territorial internacional 
autônoma em termos de projetos de desenvolvimento econômico, social, de meio 
ambiente e cientifico-tecnológico.

Essas áreas urbanizadas estão sendo reconhecidas como sujeitos de direito 
internacional e trabalham em diferentes escalas. O que poderia acontecer na área 
de Foz de Iguaçu, na América Latina, considerando a importância econômica 
assumida na região? A indicação dos casos mostra que é importante decidir entre 
desenvolver uma autonomia local real nas áreas de fronteira, como acontece na 
UE, ou impor limitações pelo governo central, na gestão das cidades e dos fluxos 
econômicos e sociais, como no caso da fronteira Estados Unidos-México.

45. Disponível em: <http://cifronteira.com.br/>.
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À luz da análise dos casos internacionais e da discussão aqui proposta, pode-se 
sugerir que é importante definir, urgentemente, na América Latina, uma agenda de 
trabalho sobre fronteiras, assim como estratégias de longo prazo. Trata-se de um percurso 
obrigatório para superar a perspectiva de fronteira como problema devido à soberania e 
aos paradoxos ligados à globalização. Como resultado da análise, sugere-se que na América 
Latina, no Mercosul e no Brasil se possa avançar na abertura institucional regional e 
internacional no continente, com objetivo de dinamizar as economias e a integração, 
com novas propostas e soluções em diferentes escalas em resposta aos problemas citados.

As faixas de fronteiras e as fronteiras devem ser pensadas como zonas de 
integração, convergência e coesão, respeitando suas características híbridas. Deve-se 
aproveitar as diferenças regionais e locais para aumentar a eficiência das soluções 
adotadas com apoio e participação da população local.
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