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RESUMO. Este artigo tem por objetivo discutir aspectos teórico-metodológicos acerca das dinâmicas territoriais de 
cidades em regiões de fronteira. O tema constitui-se em um dos focos de reflexão da pesquisa em andamento intitulada 
“Transfronteirizações na América do Sul: Dinâmicas Territoriais, Desenvolvimento Regional, Integração e Defesa 
nas Fronteiras Meridional e Setentrional do Brasil”, que tem como objeto de análise as novas dinâmicas territoriais 
regionais transfronteiriças sul-americanas, mais especificamente nas macrorregiões da Bacia do Prata/Arco Sul e do 
Planalto das Guianas/Arco Norte. Este artigo particularmente apoia-se no recorte espacial da rede urbana na realidade 
transfronteiriça no Arco Sul, mais especificamente nas fronteiras internacionais constituídas entre o Brasil – através 
da fronteira estabelecida pelo Estado do Rio Grande do Sul - buscando entender os efeitos das estratégias territoriais 
de ocupação e defesa na morfologia das cidades situadas em região de fronteira. São reflexões que procuram abordar 
a multiescalaridade desses espaços, considerando as integrações neles executados e os conflitos nos espaços de 
vizinhança. Considera-se que os diferentes níveis de porosidade ali presentes podem revelar diversas combinações de 
organização do território na composição dos espaços urbanos. A pesquisa apoia-se, assim, em três eixos de análise: 
a) a identificação do marco regulatório e estratégias de controle em áreas fronteiriças; b) a análise da organização 
territorial e infraestrutura regional; e c) estudo sobre a relação entre morfologia urbana e sistemas de controle dos 
espaços. No primeiro aspecto, entende-se que a aplicação das normas e leis urbanísticas e regramentos referentes às 
condições de defesa em regiões fronteiriças podem apontar para estratégias e ações voltadas ao controle dos níveis 
de permeabilidade e fluidez dos fluxos em condições transfronteiriças. O segundo aspecto, referente à organização 
territorial e infraestrutura regional oferece oportunidade de reflexão sobre as relações de fluxos de mercadoria, 
pessoas e informações, destacando-se a espacialização destes fluxos não apenas no território brasileiro, mas a sua 
articulação com outros países fronteiriços, visto que a rede urbana se expande para além dos limites juridicamente 
definidos. No terceiro aspecto ressalta-se o necessário entendimento da compatibilização dos espaços intraurbanos às 
prerrogativas de defesa em condições de proximidade ou mesmo de localização em faixas de fronteira. As alterações 
e ajustes da forma urbana em razão da disposição de sistemas mecânicos ou humanos de controle são condições para 
o entendimento dos reais impactos espaciais e na organização do tecido urbano em tais situações. 

PALAVRAS-CHAVE. Dinâmicas territoriais, Rede urbana, Transfronteirização.

ABSTRACT. This article aims to discuss theoretical and methodological issues about territorial dynamics of cities 
in border regions. This subject is discussed in the research entitled “Trans-borders in South America: territorial 
dynamics, regional eevelopment, integration and defense in Southern and Northern borders of Brazil,” which analyses 
the new dynamics of territorial borders in South American regions, specifically in the La Plata Basin and the Guiana 
Highlands. This paper particularly relies on the spatial area of urban network in South Brazilian border, established 
between Rio Grande do Sul State and other countries, such as Argentina and Uruguai, seeking to understand the 
effects of territorial occupation in the social and spatial dynamics of the border region. These reflections point to 
multi-scalar approach of spaces, considering the existing conflicts and territorial articulation in their surroundings. 
We consider that different levels of porosity can reveal multiple kinds of territorial combination. The research is 
based on three methodological proceedings: a) identification of regulatory framework and control strategies in border 
areas; b) analysis of territorial organization and regional infrastructure; and c) study of relationship between urban 
morphology and control systems of spaces. In the first aspect, the enforcement of urban rules and other specific 
regulations of defense in border regions reveals different strategies and actions of controlling the levels of permeability 
and fluid flows in cross-border conditions. The second aspect offers opportunity to discuss the relations of goods, 
people and information flows, highlighting the spatial distribution of these in urban network beyond the established 
international legal limits. In the third aspect we emphasize the compatibility of urban spaces to strategies of defense 
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in borderline. Changes and adjustments of urban form are an important condition to understand the real impacts of 
human or mechanical control systems in spatial organization of cities in borders. 

KEYWORDS. Territorial dynamics, Urban network, Trans-borders.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo apresentar conceitos fundamentais para a reflexão acerca de 
dinâmicas territoriais de cidades em regiões de fronteira. O tema constitui-se em um dos focos de 
reflexão da pesquisa em andamento intitulada “Transfronteirizações na América Do Sul: Dinâmicas 
Territoriais, Desenvolvimento Regional, Integração e Defesa nas Fronteiras Meridional e Setentrional 
do Brasil” sob coordenação do Prof. Dr. Aldomar Rückert. A pesquisa de origem tem como foco as 
novas dinâmicas territoriais regionais transfronteiriças sul-americanas na macrorregião da Bacia 
do Prata/Arco Sul e na macrorregião do Planalto das Guianas/Arco Norte. Este artigo tem como 
principal base de discussão a organização da rede urbana em regiões de fronteira, tendo como 
foco a realidade transfronteiriça do Rio Grande do Sul. 

Busca-se também entender os efeitos dessas estratégias e infraestrutura de defesa na 
morfologia das cidades situadas em região de fronteira. São reflexões que procuram abordar a 
multiescalaridade desses espaços; as integrações territoriais neles executados e os conflitos nos 
espaços de vizinhança.  

SOBRE TERRITÓRIO E REDE URBANA

O conceito de território tem retornado às ciências humanas e sociais de forma a tornar-se 
presente em importantes políticas públicas nas diferentes escalas de poder. A recuperação do 
conceito por um lado resgata os fortes traços da dimensão política do espaço. 

O conceito de território diz respeito às expressões de poder localizadas e manifestas no 
espaço social. Ao conceito  está associada não apenas a noção de posse, propriedade do solo, 
legal e socialmente reconhecida, através de documentações e favorecimentos institucionais. 
Ao conceito de território está associada também e principalmente a ideia de apropriação, ou 
seja, o processo de utilização, controle e dominação de porções do espaço - em diversas escalas 
geográficas - por parte de instituições, grupos sociais, ou mesmo indivíduos, sejam eles formais 
ou informais. A apropriação, portanto, é a ação preliminar definidora do território, podendo ou 
não ser posteriormente estabelecida como propriedade. 

A apropriação pode ocorrer independente ou simultaneamente do estabelecimento e 
reconhecimento da propriedade e constitui-se na ação efetiva que estabelece o território, cuja 
permanência só pode ser garantida através da reafirmação das características territoriais particulares 
e das condições de sua manutenção, interna e externamente aos grupos que o definem. É o caso, 
por exemplo, de práticas religiosas, comerciais, da prostituição, do tráfico de drogas, entre outros.

Do latim Territorium, que significa “porção de terra localizada, apropriada”, o termo sempre 
esteve associado a três concepções interdependentes: em primeiro lugar, à ideia de dominação do 
e no espaço, ou seja, à expressão de diferentes formas de poder estabelecidas entre indivíduos ou 
agentes sociais em um dado recorte espaço-temporal; em segundo lugar, à ideia de área dominada, 
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ou seja, o rebatimento e projeção espacial de tais relações de dominação e poder; e, em terceiro, 
aos limites (materiais ou não) através dos quais é controlado o acesso de “estranhos” a formas de 
representação e práticas territoriais específicas daqueles que integram os grupos. 

O conceito de território, na verdade, envolve múltiplas formas de apropriação do espaço, 
estando relacionado a diferentes modos de uso e ocupação por indivíduos, classes e/ou grupos 
sociais, além do próprio Estado. Território não se confunde com espaço social na sua dimensão 
material, concreta. Espaço social pode ser entendido como condição e meio de produção e reprodução 
social, sendo a base geográfica necessária não só para a existência da sociedade, mas também para 
o estabelecimento das relações sociais mais diversas, inclusive aquelas de apropriação definidoras 
do território. Territórios, portanto, resultam de manifestações de poder associadas a relações 
sócio-espaciais específicas, entre indivíduos com propósitos e interesses relativamente comuns, 
que se projetam sobre a materialidade do espaço social e são passíveis de transformações ao longo 
do tempo.

Assim, todo território contém forte conteúdo simbólico, porque é produto de “relações 
sócio-espaciais”, podendo ser analisado de diferentes perspectivas, como por exemplo: os efeitos 
destas relações sobre o comportamento dos indivíduos; as territorializações, ou seja, a efetiva 
produção de territórios; ou ainda as desterritorializações, ou seja, a dissolução territorial. Neste 
sentido, o estudo da territorialidade humana assume importante papel no processo de definição 
dos territórios, enquanto recortes politicamente definidos.

Uma compreensão que em sido difundida no Brasil é a dimensão o uso do território por Bertha 
Becker em caráter pioneiro no início dos anos 1980. Mais tarde, a partir de meados da década de 
1990, Milton Santos adere à utilização do conceito empregando a denominação território usado, 
o que converte para o emprego comum dos usos políticos e econômicos que se faz do território. À 
flexibilização do Estado em relação ao território (BECKER, 1991, p 47-56) corresponde, portanto, 
um processo de emergência de novos usos políticos do território. É seu uso, e não o território em 
si mesmo, que faz dele objeto de análise, conforme Milton Santos (1994). 

Emerge, assim, uma redefinição do território advinda de uma definição clássica, como a 
estrutura territorial do Estado - basicamente as redes, circuitos e fluxos ou as vertebrações do 
território, interligando regiões centrais e pontos nodais do território a regiões e pontos periféricos 
e de fronteira, distantes dos centros de decisão política. O território, assim, emerge como uma 
arena de conflitos em áreas delimitadas. A ideia do político é um momento essencial de qualquer 
relação, não necessariamente limitada ao Estado. 

Outro importante conceito para a pesquisa em curso diz respeito à rede urbana como uma das 
estruturas territoriais mais fundamentais.  A compreensão de redes aqui posta deriva dos aportes 
da Geografia que reconhecem as inter-relações necessárias estabelecidas historicamente entre os 
assentamentos humanos em suas diversas formas de manifestações (materiais ou imateriais) com o 
meio em que se inserem, as quais encontram-se em permanente transformação devido à assimilação 
das diversas influências, endógenas ou exógenas, formalmente espacializadas ou presentes através 
de interconexões e fixações imateriais. Tais relações entre nós articulares – aqui reconhecidos como 
territórios urbanos, constituindo-se ao mesmo tempo em reflexo e condição das relações sócio-
espaciais – estabelecem uma “ordem” própria, mutável com o tempo e com hierarquias distintas, 



DINÂMICAS TERRITORIAIS DA REDE URBANA EM REGIÕES DE FRONTEIRA... 899

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 896-905. ISBN 978-85-63800-17-6

considerando o papel diferenciado das cidades de acordo com suas propriedades particulares e 
suas possibilidades alternativas de integração com o sistema. 

A rede urbana é aqui entendida como o conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados 
entre si, com especificidade histórico-espacial, capaz de refletir e reforçar as “características sociais 
e econômicas do território, sendo uma dimensão sócio-espacial da sociedade” (CORREA, 2006). 
O conceito de rede, segundo DUPUY (1991), emerge progressivamente dentro da história recente 
porque ele traz à luz uma nova forma de organização espacial, traduzindo de forma mais adequada 
à economia mundial contemporânea certos tipos de relação entre espaço/ tempo/ informação/ 
território, constituindo-se como categorias da organização sócio-espacial da sociedade moderna.

Com efeito, não se trata de considerar a rede apenas enquanto topologia de lugares e trama 
dos fluxos e circulações de um território, mas também e, sobretudo, como sistema influenciado 
pelas relações internas e externas num processo dinâmico de adaptação e transformação através 
de um jogo de informações. As novas tecnologias criam assim um universo particular, um espaço/ 
tempo próprio que, no entanto, necessitam das redes e do território para sua legitimação e expansão. 
Esta dimensão torna-se mais legível através das diversas e complexas ações dos diferentes agentes 
que compõem a sociedade (CORREA, 2006).

Uma rede constitui-se, dentro de um dado sistema, nas diversas formas de arranjo (espacial), 
interação, complementação (funcional) e influência (política e econômica) entre as partes de um 
sistema, representando estratégias possíveis de resposta e estímulo ao meio em que se insere.

Nos sistemas urbanos especificamente, as redes de cidades destacam-se pelas suas diversas 
dimensões, constituindo-se em toda infraestrutura (técnica) inscrita em um território; é uma 
forma particular de organização e no âmbito dos processos de interação, desintegração ou exclusão 
espacial ela aparece como instrumento que viabiliza duas estratégias: circular e comunicar; e ainda 
parte (ou instrumento) do processo de construção identitária de uma sociedade, tornando-se 
veículo conteúdos imateriais que movem ou mobilizam os atores. 

TRANSFRONTEIRIZAÇÃO E A NECESSÁRIA REVISÃO DO PARADIGMA DAS FRONTEIRAS 
ABERTAS 

Processo de transfronteirização e regiões transfronteiriças são conceitos em construção o que 
reflete a tentativa teórico-metodológica de explicitar os atuais processos em curso em diferentes 
realidades macro e micro regionais. Isto, por sua vez, impõe análises diferenciadas em um universo 
com realidades fronteiriças muito particulares como é o caso deste projeto de pesquisa. Ambos os 
conceitos podem ser entendidos como diferenciações territoriais emergentes – isto é, múltiplas 
formas territoriais emergentes nos cenários de reestruturações territoriais contemporâneas. 

Ambos os conceitos – “regiões transfronteiriças” e o “processo de transfronteirização” – estão 
associados, por exemplo, a) a “formações regionais que se estendem por uma ou mais fronteiras 
nacionais” (MATIAS, 2007, p. 2); b) a processos de relativização da escala nacional e a emergência 
de várias escalas regionais (JESSOP, 2004); c) às ligações, aos fluxos e aos atores que atravessam a 
fronteira, à conexão ou ainda à vontade política de criar a continuidade e a proximidade territorial 
(RENARD, 2010); d) ao que acontece na fronteira quando a linha separadora não pretende mais 
bloquear as práticas e o sentimento de pertencimento (AMILHAT-SZARY; FOURNY, 2006), e) 
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ou como um conjunto de processos de aproveitamento e de valorização de uma fronteira, limite 
territorial que separa dois sistemas políticos, econômicos e/ou socioculturais (GUIBERT; LIGRONE, 
2006). 

Algumas fronteiras, entendidas como mutáveis, móveis e fluidas que passam por constantes 
processos de abertura/fechamento (debordering/rebordering), relacionam-se a processos de 
transfronteirizações e à construção de novas regiões transfronteiriças. Estes processos são entendidos 
aqui como diferenciações territoriais associados a relações interestatais, à travessia de fronteiras 
e a micro regionalismos envolvendo atores e poderes de dois ou mais Estados. 

O debate atual sobre fronteiras e suas transformações ou transições demonstra um vigor 
renovado. Parte das predições dos anos 1980 e 1990 realizaram-se em cenários otimistas de 
aberturas relativas de fronteiras internas em mercados comuns consolidados ou em construção. 
Entretanto a almejada “paz dos mercados” pretendida pelo novo regionalismo tem se mostrado 
incompleto e mesmo instável considerando-se as desigualdades e assimetrias entre países e regiões 
do globo. Nos anos 90 anunciou-se mesmo a morte das fronteiras, mas estas constituem sempre 
uma realidade pujante, como afirma Amilhat-Szary (2011). Elas são marcadas pelos processos 
constantes de desterritorialização – reterritorialização e de abertura / fechamento (“debordering-
rebordering”) que as selecionam, as re-hierarquizam mas também que as tornam mais diversas 
em suas formas e materializações (AMILHAT-SZARY, 2011; GIRAUT, 2011).

Atualmente convive-se com fronteiras relativamente porosas em algumas regiões do mundo 
– a grande região da Bacia do Prata pode ser considerada uma delas – como restauram-se fronteiras 
e instalam-se novas em diversas outras regiões do planeta. As regiões transfronteiriças do Brasil 
apresentam distintos exemplos de territorialidades, constituindo-se a rede urbana um componente 
com diferentes significados de acordo com sua localização ou situação estratégica. É o que se busca 
apresentar a seguir, mais especificamente sobre a realidade transfronteiriça do Rio Grande do Sul. 

A MACRORREGIÃO DA BACIA DO PRATA E O ARCO SUL. AS FRONTEIRAS INTERNACIONAIS 
DO RIO GRANDE DO SUL

A macorregião da Bacia do Prata no centro-sul do continente sul-americano (uma provável 
macrorregião transfronteiriça), coincidente praticamente com o núcleo geoeconômico do Mercosul 
(ver Figura 1). Não se trata apenas de uma região que se originou de intensos conflitos coloniais 
entre Portugal e Espanha, mas de um desafio à análise territorial e às ações pragmáticas dos 
governos da região. 

Uma possível delimitação da região da Bacia do Prata ainda não é consenso, todavia. A região 
é ainda pouco compreendida e não definida segundo suas especificidades mesmo se vários estudos 
técnicos institucionais já foram feitos sobre a região desde os anos 1960, dirigidos à interação 
física terrestre e fluvial e ao desenvolvimento de regiões fronteiriças. 

A região é constituída pelas bacias dos grandes rios Paraná, Paraguai e Uruguai, considerando 
a limitação adotada por Schweitzer (2001) que envolve a Região Sul e uma parte da região Centro-
Oeste do Brasil, as repúblicas do Uruguai e algumas províncias do leste da Argentina e departamentos 
do Paraguai. 

A Região Sul estrutura-se a partir da distribuição da rede urbana ao longo de todo seu território 
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Figura 1 - Localização das cidades gêmeas na Fronteira Sul
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por núcleos regionais dinâmicos e muito distintos, que se distinguem quanto às bases produtivas 
e culturais, segundo seus processos de ocupação, possuindo cidades médias como fortes centros 
regionais. Ali concentram-se universidades, distritos industriais e centros de abastecimento, 
considerando a tradicional e forte presença das atividades agropecuárias, sobretudo no Rio Grande 
do Sul. Moura (...) destaca que essa distribuição apresenta nítidas áreas de concentração, sendo 
as regiões metropolitanas os centros atratores mais significativos. Essa rede urbana da região 
sul articula-se ao Estado de São Paulo devido ao papel que exerce como grande centro produtor/
consumidor e, por isso, dinamizador de grande quantidade de fluxos comerciais na Bacia do Prata 
e com repercussão direta nas fronteiras. Mencione-se ainda que um número muito expressivo de 
empresas nacionais e multinacionais possui sede na região metropolitana São Paulo. 

A interação entre as populações nessa grande região é secular, tendo ocorrido muito antes 
de serem estabelecidos os estados e limites territoriais na América do Sul. Mais recentemente 
essas interações têm sido formalizadas no comércio, na circulação, nos acordos políticos, etc. A 
região é o lócus de nascentes conformações macrorregionais em um espaço considerado como 
sendo constituído por fronteiras porosas, com sinapses e capilaridades intensas (BRASIL, 2005; 
GUIBERT et al., 2009; SCHWEITZER, 2001, 2009). No entanto, Guibert (2005) entende que 
indicadores de integração tais como a densidade das circulações, a gestão de políticas públicas de 
escala regional, as ações conjuntas dos governos locais de ambos lados das fronteiras, a construção 
de uma identidade regional não são até agora suficientemente relevantes para concluir sobre a 
existência de um espaço transfronteiriço integrado no coração do Mercosul. Esta opinião, no 
entanto, não coincide com a realidade desta grande região transfronteiriça antiga. 

Múltiplas formas de transfronteirização tem emergido nas fronteiras Brasil-Argentina-
Paraguai. Após os estabelecimentos dos limites fronteiriços com o Uruguai e a Argentina, por 
sucessivos tratados de limites e conquistas territoriais na Guerra do Paraguai (1864-1870), os 
Estados Nacionais isolaram-se enquanto as populações mantinham vida cotidiana transfronteiriça, 
transformando-se na década de 1970 durante a união dos governos totalitários do Brasil e do 
Paraguai com a construção da Usina de Itaipu no rio Paraná. Com Itaipu e o estabelecimento de 
suas sedes em Ciudad del Este e Foz do Iguaçu; o reconhecimento dos patrimônios históricos 
jesuítico-guaranis pela UNESCO como patrimônio da humanidade nos 1980; a criação de uma 
zona franca em 2003 em Ciudad del Este (antiga Ciudad Presidente Stroessner) além da clássica 
importância das Cataratas do Iguaçu começaram a mudar a configuração da região produzindo 
mudanças urbanas, comércio legal e ilegal e atração de turismo histórico e ambiental e paisagístico 
internacional. Ao mesmo tempo aumentavam diversas formas de cruzamentos fronteiriços pelas 
populações dos três países, inclusive com grande fluxo de migrações de agricultores brasileiros, 
principalmente, para o Paraguai. 

Já a tradicional “fronteira viva” Brasil-Uruguai tem recebido atenção de ambos governos 
nacionais como por exemplo o reconhecimento dos cidadãos fronteiriços com dupla identidade. 
A fronteira Brasil-Uruguai possui seis pares de cidades gêmeas cujas economias se baseiam em 
atividades como pecuária bovina e ovina, rizicultura, turismo de compras (freeshops uruguaios), 
viticultura e silvicultura. A faixa de fronteira dos dois países também possui fortes interações 
econômicas e semelhanças culturais, que, por vezes, esbarram nas diferenças de legislação de 
ambos os países.
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As cidades-gêmeas entre o Brasil e o Uruguai dispõem de infraestrutura urbana e de serviços 
que, em geral, servem aos dois países (no caso mais notável dos serviços de saúde), de acessos 
viários aos centros como Montevideo, Porto de Rio Grande e Porto Alegre, grande movimentação 
de turismo de compras além da proximidade, como é o caso de Chuí-Chuy e Jaguarão-Rio Branco, 
do complexo lagunar Mirim-Mangueira, propício ao turismo de água doce e ao transporte lacustre. 
Uruguaiana, do lado brasileiro, destaca-se como centro regional estratégico para a tríplice fronteira, 
em razão de sua posição na rede urbana regional fronteiriça.

O turismo de compras deve aprofundar mudanças na região pois a recente aprovação pelo 
Congresso brasileiro autoriza o funcionamento de freeshops em vinte e oito municípios fronteiriços 
brasileiros, em nove estados, sendo que, destes, dez localizam-se na fronteira entre Argentina, 
Uruguai e Rio Grande do Sul. É preciso destacar que, além do comércio formal, destaca-se também 
o mercado informal de contrabandos, conforme destaca Dorfman (2014).

A fronteira Brasil-Argentina possui o rio Uruguai como elemento natural delimitador, sendo 
as pontes e os transportes fluviais componentes importantes para a integração entre os países. 
A rede urbana da porção argentina apresenta poucas cidades e eixos de conexão com a linha de 
fronteira, o que reduz de forma decisiva as possibilidades de interações sócio-espaciais. Este 
aspecto diferencia a fronteira Brasil-Argentina e Brasil-Uruguai, cujas interações são claramente 
favorecidas pela presença de uma rede urbana muito mais irrigada e historicamente consolidada.

PLANEJAMENTO, CIDADES E DEFESA NA FRONTEIRA 

A análise dos aspectos relativos à organização dos espaços urbanos em diferentes escalas, 
ou seja, desde a rede urbana em seu contexto regional à estruturação intraurbana das principais 
cidades que concentram atividades estratégicas, permite o reconhecimento das particularidades, 
dilemas e potencialidades de tais realidades. Esta pesquisa apoia-se, neste sentido em três aspectos 
principais: a) a identificação do marco regulatório e estratégias de controle em áreas fronteiriças, 
b) a análise da organização territorial e infraestrutura regional e o c) estudo sobre a relação entre 
morfologia urbana e sistemas de controle. 

No primeiro aspecto, entende-se que a aplicação das normas e leis urbanísticas e regramentos 
referentes às condições de defesa em regiões fronteiriças podem apontar para os conflitos e 
possibilidades existentes nas estratégias e ações da realidade brasileira, considerando, em um país 
de dimensões continentais as diferentes características ambientais, socioculturais, econômicas e 
políticas que definem as áreas de estudo. 

O segundo aspecto, referente à organização territorial e infraestrutura regional oferece 
oportunidade de entendimento das relações de fluxos de poder e decisão que orientam as estratégias e 
ações de defesa. Destaca-se que, através deste componente de pesquisa, considera-se a espacialização 
destes fluxos não apenas no território brasileiro, mas a sua articulação com outros países fronteiriços, 
visto que a rede urbana se expande para além dos limites juridicamente definidos. 

No terceiro aspecto ressalta-se o necessário entendimento da compatibilização dos espaços 
intraurbanos às prerrogativas de defesa em condições de proximidade ou mesmo de localização 
em faixas de fronteira. As alterações e ajustes da forma urbana em razão da disposição de sistemas 
mecânicos ou humanos de controle são condições para o entendimento dos reais impactos espaciais 
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e na organização do tecido urbano em tais situações. Para qualquer um dos aspectos apontados 
como necessários a este estudo reconhece-se que o acesso às informações e o grau de profundidade 
das análises diferirão nos dois recortes espaciais em razão da disponibilidade dos dados.

No que diz respeito às fronteiras do Arco Sul a criação do MERCOSUL, em 1991, estimulou a 
“descoberta” da sociedade de fronteira pelo planejamento nacional. Naquele momento, as hipóteses 
de conflito elaboradas sob a Doutrina da Segurança Nacional estavam em recuo e as populações 
fronteiriças passavam a ser vistas como precursoras da integração supra-regional. Um leque de 
problemas ligados à descontinuidade gerada pelos limites estatais foi arrolado, dizendo respeito 
principalmente a serviços como educação e saúde, às questões colocadas pela reconversão econômica 
diante da ampliação do espaço econômico e dos impactos da instalação das infraestruturas de 
transporte e comunicação voltadas à construção da fluidez dos espaços produtivos. Já nos anos 
2000, muitos gestores, especialmente na escala local e regional, se lançaram a afirmar a construção 
da identidade dos fronteiriços, traduzida em termos de cidadania compartilhada, enquanto os 
planos para a faixa de fronteira propostos pelos governos do Brasil ora enfatizam a segurança, ora 
a integração e o desenvolvimento, sempre interpretando-a como região-problema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou apresentar algumas características que particularizam a rede urbana na 
região de fronteira internacional do Brasil, especificamente vinculadas ao estado do Rio Grande 
do Sul. Destaca-se que os temas fronteiras e território tem se constituído em fontes de diferentes 
focos de pesquisa acadêmica, em razão das transformações geopolíticas marcadamente presentes 
a partir da virada do milênio e de novos arranjos globais e regionais de agentes econômicos no 
mundo. 

Na realidade do Rio Grande do Sul, verifica-se distintas formas de integração internacional 
transfronteiriça: de um lado, a fronteira seca Brasil-Uruguai apresenta forte potencialidade de 
articulação através de uma rede urbana mais ramificada e de suas cidades gêmeas historicamente 
constituídas com grandes investimentos em freeshops. De outro lado, a fronteira Brasil Argentina 
esbarra na ausência de uma densidade mais significativa de cidades do lado argentino, com eixos 
viários muito escassos, mas ainda assim constituindo-se em pontos estratégicos de passagem 
entre os dois países com grande vitalidade tanto para atividades formais como para as informais. 

Em ambos os casos ressalta-se que os pontos de proximidade nas regiões de concentração 
de cidades estratégicas são importantes nós de convergência cultural e social para a população 
local e para os turistas, mantendo tradições com formas de vida própria de regiões fronteiriças. 
Essa riqueza de valores expressa um potencial de investigação capaz de revelar ao mesmo tempo o 
espaço dos novos investimentos e da ação do capital globalizado, bem como as formas particulares 
de adaptação e resistência das populações locais.
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