
CAPÍTULO 4

A FRONTEIRA DO ARCO CENTRAL E SUA REALIDADE 
ECONÔMICA E SOCIAL

Tito Carlos Machado de Oliveira1

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Bom dia a todos! Eu gostaria de agradecer o convite do Ipea, feito por meio do 
Bolívar. A proposta que eu vou apresentar aqui tem origem basicamente nos dezessete 
anos de trabalho no Centro de Análise e Difusão do Espaço Fronteiriço (Cadef ), 
do qual fui coordenador até o final de 2016 e onde continuo sendo pesquisador. 
Especificamente dentro desse trabalho, o centro tem o projeto Mercosul e Regiões 
de Fronteira e o de Segurança Pública nas Fronteiras.

O que eu vou apresentar aqui é um trabalho que nós, do grupo de pesquisa, 
estamos executando já há algum tempo. Vamos apresentar uma contraproposta mesmo, 
para que a gente possa discutir ou debater ainda hoje, dentro dos grupos da oficina.

Inicialmente, eu gostaria de falar algumas obviedades que eu acho extremamente 
importantes. A primeira: fronteira significa requerer a presença do outro lado. 

1. Professor titular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), atuando no mestrado fronteiras e direitos 
humanos da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). A apresentação pode ser vista por meio do seguinte link: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/191223_fronteiras_do_brasil_vol4_tito_de_olivera.pdf>.



Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central58 | 

Se não tiver o outro lado não é fronteira. É linha. É divisa. É o que você inventar. 
Mas fronteira, histórica e teoricamente, tem que ter alguém do outro lado para 
você fazer fronteira.

Considerando a cartografia oficial brasileira, o Brasil não possui fronteira, 
possui limites. Vejam qualquer mapa da cartografia oficial brasileira: do outro 
lado é o vazio. Está escrito lá: Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai... Mais nada. 
As nossas estradas param no nosso território. Não existe cidade do outro lado. 
Não existe gente do outro lado. Isso dentro do ponto de vista da cartografia, da 
geografia humana.

Quando a gente fala de geografia física é muito pior. Por exemplo, o aquífero 
Guarani para na nossa fronteira. Ele não avança para o Paraguai. Na Bolívia não 
tem nada. Se analisarmos todos os documentos do Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR), todos, sem exceção, vão ver que não existe fronteira. Existe limite. 
Linha divisória, sim, mas fronteira não existe. Nós esperamos, inclusive, que o Ipea, 
junto com o MDR, a partir deste trabalho, comece a romper com isso. Eu acho 
uma questão importante romper com isso. Para fazer este trabalho, para colocar as 
cidades que eu vou falar, eu tive que recorrer à cartografia argentina, à cartografia 
da Bolívia, porque a nossa não tem. Essa é a primeira obviedade.

A segunda obviedade: a faixa de fronteira é uma construção militar, não é 
uma construção civil. Ela está dentro da concepção de fronteira como separação. 
Está dentro da concepção de defesa, não de segurança cidadã. Ela não está dentro 
da concepção de fronteira como aproximação. Ela é uma concepção militar – e tem 
que ser vista como concepção militar. Eu estava conversando com o General João 
Denison... O General Mário Travassos dizia o seguinte: “Esse negócio de faixa de 
fronteira foi inventado pelo Meira Mattos”. E o Meira Mattos dizia assim: “Não, esse 
negócio de faixa de fronteira foi inventado pelo Mário Travassos, em cima de uma 
teoria de deslocamento da Segunda Guerra Mundial”. Então, 150 km. Colocam-se 
algumas unidades militares ali, porque, se alguém invadir, é o tempo que aquele 
posto que foi colocado ali está seguro, para poder chegar a tropa de auxílio. Foi essa 
a concepção de faixa de fronteira de 150 km, segundo o General Meira Mattos, 
que eu respeito muito. Isso é outra coisa que ele não escreveu, evidentemente.

Ele diz o seguinte: “A faixa de fronteira, nos dias de hoje, serve muito mais 
para estabelecer os ganhos de adicional de fim de mundo”, que antigamente todo 
o setor público tinha; hoje só o Exército tem. Adicional de fim de mundo para a 
fronteira. Então, vamos entender que a faixa de fronteira não é fronteira. É uma 
concepção militar.

Terceira obviedade: a grande maioria das cidades na faixa de fronteira possui 
apenas um limite. A linha da faixa é uma referência. Isso é um problema sério. Foi uma 
alegria ouvir o que disse o prefeito Ruiter de Oliveira, nesta manhã – mesmo porque 
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eu tenho acompanhado as três últimas administrações de Corumbá, e a diferença 
entre essas administrações com relação à fronteira é de um salto enorme de qualidade, 
além do modo de considerar a fronteira. A prefeitura deu esse salto nesses últimos 
doze a quinze anos, em relação ao passado de atuação conjunta com a fronteira.

Eu fiquei extremamente feliz com a fala do prefeito. Esse vai ser um documento, 
para mim, importantíssimo e fundamental nos dias de hoje. Isso é um problema sério 
porque eu tenho, de certa forma, acompanhado – agora, nem tanto – muitas das 
reuniões dos prefeitos da faixa de fronteira. A conversa dos prefeitos é: “nós temos 
que construir muros. Nós temos que separar. Nós não podemos ficar atendendo o 
povo do outro lado”, e assim por diante. A cabeça deles está no conceito de limite. 
Eles nunca olham a fronteira como uma potencialidade. Olham a fronteira sempre 
como um problema sério. A nossa classe política, deputados estaduais, federais e 
senadores, tem um conhecimento torpe do que vem a ser a fronteira. Eu diria que 
há um desconhecimento profundo.

Seis parlamentares me procuraram para discutir a questão da fronteira. Os seis, 
sem alguma exceção, começavam a conversa comigo assim: “Nós precisamos 
reduzir a faixa de fronteira”. A minha resposta para eles é a seguinte: “A faixa de 
fronteira é uma questão militar. O senhor está disposto a brigar com os militares? 
Se estiver disposto, vamos discutir. Mas se não estiver disposto...” Aí eu falo sempre: 
“Existem 28, 30 projetos no Congresso para redução da faixa de fronteira. Algum 
foi à frente? Nenhum foi à frente. Estão todos lá”. É só olhar, no site do Congresso.

Bom, outra obviedade, e é importante que o Ipea e o MDR levem isso em 
consideração, é que nós hoje estamos passando por um processo de rebordering. 
Depois de um período muito rico de 1980 a 2001, nós passamos por um processo 
muito forte de desfronteirização. O que significa desfronteirização? É uma abertura 
das fronteiras, integração etc., no mundo inteiro. A partir de 2001, isso se reverte, 
e o mundo hoje passa por um processo de refronteirização, de fechamento cada 
vez maior com relação às suas fronteiras. O mundo todo não é o Brasil.

Se a gente não depreender a condição de fronteira e não for favorável a um 
processo de integração, significa que todos nós estamos reforçando esse processo 
de refronteirização, de fechamento. Esse processo de fechamento é tudo o que 
as organizações políticas recentemente querem. Então, esse projeto do MDR é, 
na minha avaliação, extremamente importante de avançar porque nós estamos 
conduzindo contra aquela velha máxima das organizações políticas.

Voltando aqui rapidamente, falando do francês Claude Raffestin, ele diz 
que um dos fatores importantes dentro da fronteira é que, fora da fronteira, as 
organizações políticas e as econômicas andam juntas. Na fronteira, elas andam 
separadas, porque as organizações econômicas querem abrir irrestritamente, querem 
comunicar etc. Tem uma citação importante do autor.
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A tessitura é o trunfo fundamental na relação que se instaura em vários níveis entre 
organizações econômicas e organizações políticas. As primeiras têm um interesse 
evidente em anular os obstáculos, para tornar o espaço territorial isotrópico tanto 
quanto possível, de maneira a investir com facilidade ao sabor das modificações 
técnico-econômicas.

Quanto menos disjunções oferece o território, mais ele se prestará a mudanças rápidas. 
Já as organizações políticas, sobretudo as que se inspiram no princípio de centralização, 
têm interesse em recortar, em subdividir para melhor assentar seu controle; favorecem 
um espaço territorial anisotrópico, de maneira a evitar a possível ocorrência dos 
fenômenos de difusão. Eis a grande diferença: num caso trata-se de favorecer a 
difusão, no outro trata-se de impedi-la, eventualmente (Raffestin, 1993, p. 176).2

E, no caso, as organizações políticas querem fechar e restringir o máximo 
possível. Ora, se a gente não tiver a compreensão de que é importante o processo 
de integração, nós estaremos reforçando o processo de rebordering.

Bom, partindo disso, acho que é extremamente importante o que efetivamente 
a gente deve considerar na fronteira e como fronteira. Qual papel deverá desempenhar 
para essa cidade de fronteira e não a faixa de fronteira? Por quê? Eu vou falar mais 
disso lá no final.

Por que a grande maioria das cidades da faixa de fronteira não se distingue, 
na prática, das outras cidades que não estão na faixa de fronteira? Então, nós temos 
que considerar efetivamente o que está na fronteira. O que nós estamos verificando? 
Primeiro, discutir o processo de fronteirização e o grau de complexidade das cidades 
que estão situadas naquilo que nós chamamos efetivamente de fronteira. Para isso, 
eu preciso saber o nível de contato que essas cidades estabelecem. Que nível de 
contato é esse? Para isso, eu coloco a distância da linha, a proximidade urbana do 
outro lado. Eu acabei de falar: fronteira precisa do outro lado, depende de gente 
do outro lado. Se não tiver gente do outro lado, isso não é fronteira. Isso é linha. 
Isso é divisa. Então, se eu coloco esses dois parâmetros, eu tenho um parâmetro no 
qual estar próximo da linha e ter uma cidade do outro lado, ou seja, a proximidade 
urbana, eu tenho uma modalidade de cidade; distância média da linha de fronteira 
e proximidade urbana, outra modalidade; longe da linha e proximidade urbana, 
outra; se tiver proximidade urbana e estiver em condições próximas da linha, outra. 
E aí por diante (quadro 1).

2. Raffestin, C. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993.
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QUADRO 1
Modalidades de contato entre cidades da linha de fronteira

Nível de contato Distância da linha

Proximidade urbana com a 
cidade do outro país

Extrema1 Grande2 Moderada3

Grande2 Moderada3 Distante4

Moderada3 Distante4 Distante5

Elaboração do autor.
Notas: 1 Próxima da linha e próxima de outro centro urbano internacional (conurbações internacionais).

2 Média distância da linha e próxima de outro centro urbano internacional ou próxima da linha e média distância de outro 
centro, tipo cidades gêmeas separadas por barreiras naturais ou artificiais (Corumbá, Uruguaiana, Foz do Iguaçu etc.).

3 Próxima da linha, mas distante de outro centro urbano internacional (Aral Moreira); distância média da linha e média 
distância de outro centro urbano internacional (Mundo Novo, Guaíra, Salto Guairá), ou ainda, distante da linha, mas 
guardando relações de proximidades com outro centro urbano internacional (Cáceres, Amambai).

4,5 Cidades que, no geral, estão na faixa de fronteira, mas não guardam relação alguma de proximidade (ou quase nada), 
ou são influenciadas por fatores específicos.

Não é tão difícil identificar as diferenças. Podem-se encontrar aqui 
três modalidades, conforme a seguir.

1) Cidades que estão extremamente próximas entre si, porque estão 
bem próximas da linha de fronteira, e estão com proximidade urbana 
do outro lado, o que nós chamamos, praticamente, de conurbações 
internacionais. Cidades como Ponta Porã-Pedro Juan Caballero, Santana do 
Livramento-Rivera, Paranhos-Ypejhu, Coronel Capitão Sapucaia-Capitán 
Bado. As cidades se entrelaçam de uma forma ou de outra.

2) Quando as cidades estão próximas à linha, mas possuem uma distância média 
entre os centros urbanos. São basicamente as cidades gêmeas que possuem 
ou barreiras naturais ou barreiras artificiais de contato com outro lado. 
Barreiras naturais: rio. E a cidade não se entrelaça se tem um rio no meio. 
Corumbá está se entrelaçando agora. Vai chegar a um nível de conurbação? 
Vai. Mas hoje ainda não está conurbada. Ela tem como barreira, que foi 
colocada historicamente, um aeroporto cruzando da montanha até o canal 
do Tamengo, impossibilitando que a cidade se aproxime. Mas a sociedade é 
muito criativa, contorna a montanha, contorna o aeroporto, e está cada vez 
mais se aproximando, e o centro do outro lado está sendo puxado para cá. 
A distância entre o centro de Corumbá e o centro de Puerto Quijarro era 
de 6,5 km há muito pouco tempo. Atualmente, está em 2,5 km, ou menos, 
mesmo porque o centro de Corumbá se expandiu. O centro efetivamente 
financeiro já não é mais a rua Frei Mariano com a rua Treze; é a rua Aquino. 
É só olhar a extensão dela, a quantidade de comércio que tem, o movimento 
que ela possui, que é maior que o movimento do centro da cidade. Então, 
um dia, ela vai ser conurbada? Vai, mas por enquanto é muito grande e 
moderada essa associação onde a proximidade da linha é muito grande, mas 
não tem proximidade urbana com o outro lado.
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3) Ao mesmo tempo, eu tenho que considerar essa situação, ou seja, os casos 
1, 2 e 3, pois os casos 4 e 5 estão muito distantes, ou não têm proximidade 
urbana alguma, e jogar com o volume populacional, aí eu chego no nível 
de complexidade que cada caso tem (quadro 2).

QUADRO 2
Grau de complexidade da fronteirização

Soma da população (em ambos os lados)
Nível de contato

1 2 3

> 100 mil habitantes Altíssimo Alto Médio

> 50 mil habitantes Alto Médio Particular

< 50 mil habitantes Médio Particular Particular

Elaboração do autor.

Se há uma aproximação conurbada, com mais de 100 mil habitantes, o 
nível de complexidade é altíssimo. Ainda não tem como comparar o nível de 
complexidade de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã com Corumbá, Puerto 
Quijarro e Puerto Suárez. O nível de complexidade lá é infinitamente maior. 
Os nossos projetos de pesquisa mostram exatamente isso. Como a população 
é superior a 50 mil habitantes, já vai ter complexidade alta. As regiões são 
conurbadas. Se tiver acima de 100 mil habitantes, ela é alta, mas se ela, também, 
for muito próxima, como no caso de Corumbá, acima de 50 mil habitantes já é 
muito alta. E menos de 50 mil habitantes? Olha, às vezes é conurbada. Vamos 
lá. Coronel Capitão Sapucaia e Capitán Bado têm menos de 50 mil habitantes. 
É de médio para baixo o nível de complexidade. Quando há algum problema 
envolvendo ilícitos, torna-se mais complexo, passa a ser uma situação específica, 
e aí é uma questão de segurança.

A complexidade que eu estou falando é em termos de política pública, 
como educação, saúde, assistência social etc. Só para citar um dado: atualmente, 
o Ministério da Saúde (MS) já tem políticas específicas para as regiões conurbadas 
de fronteira. Quando envia vacina para Corumbá, envia um número maior de 
doses porque sabe que muita gente vem do outro lado para tomar vacina. E é 
correto porque se a gente não fizer isso, as pessoas de lá adoecem, e as duas cidades 
vão  sofrer as consequências.

Ao mesmo tempo, o MS manda, também, para Aral Moreira, uma quantidade 
de doses maior. Ou seja, em Aral Moreira sobra vacina. Em Corumbá falta vacina, 
por quê? Porque Aral Moreira está na linha de fronteira, mas não tem cidade alguma 
do outro lado. Assistência social é a mesma coisa, recebe uma quantidade de dinheiro 
maior por conta do nível de conurbação. Em Aral Moreira sobra dinheiro para 
assistência. Em Corumbá falta. Então, é necessário verificar o que é esse nível de 
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complexidade. Deixo claro que quando se estabelecem os critérios, esses valores 
correspondem ao que o nosso grupo estabeleceu, mas isso não significa que tem 
que ser esses valores. Isso é o que o grupo de pesquisa está trabalhando. O que 
significa então altíssimo? O mais importante aqui seria estabelecer barreira, e aqui 
é muito difícil. A não ser que se construa um muro. Mas aí é caro.

Então, como é que se vai construir um muro ali na rua, separando Ponta Porã 
de Pedro Juan Caballero? É difícil e é caro. Não tem como as Forças Armadas, a 
Receita Federal do Brasil, ou seja lá qual for o órgão, tentar impedir a circulação 
entre essas duas cidades. Não tem! É caro e não vale a pena. Por que a diferença entre 
os casos Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, e Corumbá, Puerto Quijarro e Puerto 
Suárez? Ora, pelo fato de que, em um, essas barreiras naturais e artificiais já estão 
presentes, então há a possibilidade de, de repente, alguém querer fechar se a 
prefeitura não quiser interagir, se o comércio não quiser interagir, de certa forma, 
há barreiras que impedem, basta criar um pouco mais de barreiras. Então, por 
isso aqui é alto e lá é altíssimo. Lá não se consegue colocar. Aqui se consegue, tem 
espaço para inserir. Como eu disse, para a pesquisa, eu tive que buscar cartografia 
primeiro na Bolívia, porque lá aparecem as outras cidades brasileiras. Nos mapas 
brasileiros, em nenhum aparece essas cidades da Bolívia. Não existem! Para a 
cartografia brasileira não existem. Então, eu começo aqui o grau de complexidade 
altíssimo, alto, médio e particular (mapa 1).

Tem-se Guajará Mirim e Guayaramerín, com 100 mil habitantes, separados 
pelo rio. Tem um obstáculo. Então, lá, eu vou considerar como alto e não como 
altíssimo o nível de complexidade. Costa Marques, também, tem outra cidade 
vizinha, mas tudo isso aqui é muito pequeno, uma quantidade de população 
muito pequena. Então, está no nível particular. Coisas muito específicas têm que 
ser colocadas naquela região. À medida que vai crescendo, vai aumentando o nível 
de complexidade e vão se agregando outros elementos para políticas públicas e, 
assim, sucessivamente. Essa é a proposta. Quando se vai para o Paraguai também. 
Tive que pegar a cartografia do Paraguai, porque a nossa não tem. Não se informa 
aqui o que existe do outro lado. Então, como se pode ver no mapa 2, nós temos aqui 
Mato Grosso do Sul, Porto Murtinho e Carmelo Peralta. Carmelo Peralta não 
é sequer uma cidade. Não existe estrutura urbana para que ela seja considerada 
cidade, embora o Paraguai considere como cidade. Então, ela é muito frágil. Está 
colocada em uma condição muito particular. Corumbá, Ladário, Puerto Suárez 
e Puerto Quijarro têm em torno de 170 mil habitantes. É alto. Por quê? Porque 
ainda possui barreira, mas ela vai ser conurbada um dia, e não vai demorar muito. 
Lá há a estrada do Tamarineiro e já está quase toda povoada. A Feira do Tamarineiro 
acontece lá com carne, com o pessoal do Tamarineiro.



Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central64 |

MAPA 1
Grau de complexidade da fronteirização Brasil-Bolívia

Altíssimo Alto Médio Particular

Elaboração do autor.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Bela Vista e Bella Vista Norte são separados pelo rio Apa. Então, estão no 
nível baixo. Antônio João e Aral Moreira são duas particularidades. Antônio João 
está a 50 km da fronteira, mas há uma série de aldeias indígenas que possuem uma 
interação muito intensa com o Paraguai, de ida e vinda. Então, é um fato particular. 
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Aral Moreira é a mesma coisa. Está bem na linha, mas em compensação não tem 
cidade alguma do outro lado, é uma situação muito particular.

MAPA 2
Grau de complexidade da fronteirização Brasil-Paraguai

Altíssimo Alto Médio Particular

Fronteira internacional
Limite do departamento
Capital nacional
Capital do departamento
Ferrovia
Rodovia

Paraguai

Elaboração do autor.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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Ponta Porã e Pedro Juan Caballero estão em uma situação máxima, de 
altíssima complexidade. Evidentemente, não posso considerar como de altíssima 
complexidade o grande ajuntamento fronteiriço que é Puerto Iguazú, em Foz do 
Iguaçu, com Ciudad del Este. É muito alta a complexidade, mas não é máxima, 
porque as cidades não se entrelaçam. E sabe-se que é difícil passar de um lado para 
o outro. Há a passagem, mas não passa à vontade. Não se vai a qualquer momento 
ou se chega com qualquer coisa, como acontece em Pedro Juan Caballero.

Essa região do Mato Grosso do Sul me parece que é uma das mais complexas 
que existem no Brasil. É porque tem Bela Vista e Bella Vista Norte, Antônio João, 
Ponta Porã e Aral Moreira. E mais ao sul tem Coronel Sapucaia e Capitán Bado, e a 
quarenta minutos tem, muito perto, Amambai, que recebe todos os efeitos do que 
acontece em Coronel Sapucaia e Capitán Bado. Então, eu não posso considerar isso 
muito baixo, eu tenho que considerar em nível mediano. Já por conta da população, 
somando todas, chega-se muito próximo dos 100 mil habitantes.

Mas se for redimensionada, vai ter que negociar com as Forças Armadas, 
porque é uma questão militar. Eu não acho que tem que redimensionar a faixa de 
fronteira. Eu só acho que as cidades na faixa de fronteira não podem ser escolhidas 
homogeneamente para implementação de políticas públicas específicas. Apenas 
isso. A intenção aqui foi identificar o processo de fronteirização com base no que 
disse o antropólogo Alejandro Grimson e todos os estudos que nós já fizemos, ou 
seja, como fronteira de aproximação. Por fim, como toda rigidez será castigada, 
a implementação de qualquer programa na fronteira requer detalhamentos 
particulares no meio geográfico, em cada arco, ou seja, eu quero dizer que esse 
tipo de metodologia que a gente está colocando, na opinião do grupo de pesquisa, 
cabe somente ao arco Central. Não dá para pegar essa metodologia e aplicar com 
as mesmas métricas que existem para o Sul ou para o Norte. São coisas diferentes. 
A gente está alertando para que, se alguém for utilizar, leve em consideração o 
meio geográfico de cada região. Obrigado.

Bolívar Pêgo (moderador)
Obrigado, professor Tito. Vamos agora chamar o representante do governo do 
estado do Mato Grosso do Sul. Daniel Frainer, por favor.


