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RESUMO. Este trabalho tem como objetivo compreender através do exemplo concreto de duas cidades-gêmeas, de 
fronteira internacional, Ponta Porã (Brasil) e Pedro Juan Caballero (Paraguai) como se estabelecem as complexas 
redes de governança intraurbanas e internacionais, em municípios que guardam tamanha peculiaridade geográfica 
e institucional. Com simetrias e assimetrias, as cidades vivem as diferenças e as possibilidades que a condição 
fronteiriça imprime nessa dialética. A dinâmica da fronteira mostra claramente o entrelaçamento cultural vivenciado 
pelos seus habitantes. Observam-se cotidianamente no lado brasileiro as comidas típicas paraguaias, as influências 
trilíngues, a música paraguaia, o tereré (mate tomado gelado), a presença de camelôs e casilleros. A influência da língua 
portuguesa é marcante no lado paraguaio, potencializada pela presença da TV brasileira. A apreensão pelos governos 
municipais dessa dinâmica urbana fronteiriça reflete-se nas políticas públicas de forma separada sem que traduzam a 
compreensão da organização do espaço conjunto. A condição de fronteira seca, cujas tessituras urbanas apresentam 
continuidade, permite atravessar apenas uma avenida para se chegar ao outro lado do país. A ruptura não é espacial, 
mas política e institucional já que essas cidades resultam de uma mesma população, com duas nacionalidades, dois 
municípios, dois governos estaduais, dois estados nacionais e também o MERCOSUL. O planejamento e a gestão das 
cidades ao excluir as possibilidades de tratamento conjunto com propostas isolacionistas, como é o caso do Plano 
Diretor Municipal, não contribuem para a construção de políticas urbanas que promovam o desenvolvimento integral 
dos municípios. Na análise das duas legislações vê-se claramente em um único desenho que não há diálogo entre os 
zoneamentos propostos. O sistema viário proposto, fruto das ações isoladas de ambas as municipalidades, pouco se 
integra no contexto urbano. Verificam-se, mesmo que de forma pontual na fronteira, alguns projetos de integração 
de abrangência binacional que podem ser exemplificados como o Parlamento Internacional Municipal (PARLIM), 
formado pelas Câmaras Municipais dos dois países, a Revitalização da Linha Internacional de Fronteira, o Projeto 
Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira (PEIBF), e o Projeto de Gestão Integrada do Rio Apa (GIAPA). As conclusões 
levam, a partir das análises, a necessidade de o Estado, como responsável pelo planejamento do território nacional, 
contemplar nas políticas nacionais de forma integral, as estruturas espaciais da faixa de fronteira, permitindo que 
os estados e municípios possam construir o seu desenvolvimento com um novo instrumento de política pública: a 
gestão de forma compartilhada.

Palavras-chave. Cidades-gêmeas, Fronteira, Integração, Gestão compartilhada.

ABSTRACT. This work aims to understand through the concrete example of two twin cities, international border, 
Ponta Porã (Brazil) and Pedro Juan Caballero (Paraguay) how are established the complex wire of intra-urban and 
international governance in municipalities that keep such geographic and institutional peculiarity. With symmetries 
and asymmetries, the cities have the differences and possibilities which the border condition print this dialectic. The 
dynamics of the border clearly shows the cultural entanglement experienced by its inhabitants. Daily on the Brazilian 
side is observed the typical Paraguayan foods, the trilingual influences, the Paraguayan music, the tereré (a cold matt), 
the presence of street vendors and casilleros. The influence of the Portuguese language is remarkable in the Paraguayan 
side, strengthened by the presence of the Brazilian TV. The incorporation by municipal governments of that urban-
border dynamic reflected in public policies in a separated way without an understanding of the organization of the 
shape space. The condition of dry border, whose urban weavings have continuity, allows going through just one avenue 
to reach the other country. The break is not spatial, but political and institutional, as these cities derive from the 
same population, with two nationalities, two cities, two state governments, two national states and the Mercosul. 

FRONTEIRAS: UM CONSTANTE DESAFIO TERRITORIALEIXO IV
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The planning and management of these cities, when exclude the possibilities of treatment together with isolationist 
proposals, such as the Municipal Master Plan, do not contribute to the construction of urban policies that promote 
the integral development of municipalities. In the analysis of the two laws is evident in a single drawing that there is 
no dialogue between the proposed zoning. The proposed road system, result of isolated actions of both municipalities, 
rather integrates into the urban context. There are, even if sporadically along the border, some binational integration 
projects that can be exemplified as the International Municipal Parliament (PARLIM), formed by the City Councils 
of the two countries, the Revitalization of the International Boundary Line, the Project of the Bilingual Intercultural 
School of Frontier (PEIBF), and the Integrated Project Management Rio Apa (GIAPA). The conclusions from the analyzes 
lead the need for the state, as responsible for planning the national territory, contemplate national policies in a fully 
way, the spatial structures of the border strip, allowing that states and municipalities build their development with 
a new instrument of public policy: the shared management.

Keyword. Twin-cities, Border, Integration, Shared management.

APRESENTAÇÃO DO TEMA

O presente artigo mostra parte da pesquisa desenvolvida na tese doutorado cujo tema foi 
a gestão compartilhada em duas cidades gêmeas da fronteira internacional, no Estado de Mato 
Grosso do Sul (Brasil) e no Departamento de Amambay (Paraguai). A tese teve como objetivo 
principal verificar e entender, através do exemplo das duas cidades-gêmeas, como se estabelecem 
as complicadas redes de governança intraurbanas e internacionais. 

O recorte espacial selecionado para o estudo foi o das cidades de Ponta Porã (Brasil) e Pedro 
Juan Caballero (Paraguai), configuradas como cidades-gêmeas e situadas na linha da fronteira, 
cujos municípios pertencem à faixa de fronteira internacional, onde o Brasil estabeleceu 150 km 
pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1989) e o Paraguai 50 km, definida pela Lei número 
2.532 promulgada em 14 de fevereiro de 2005. 

Na pesquisa observou-se que a cidade brasileira de Ponta Porã, e a paraguaia de Pedro Juan 
Caballero, são espaços que já foram vulneráveis à época da guerra do Paraguai e no período pós-
guerra durante a formação das duas cidades. “Terra de ninguém”, “lugar marginal”, “buraco negro”, 
são adjetivos que marcaram por muito tempo a condição periférica deste lugar.

Esta situação evidencia as ações que atualmente se voltam muito mais para o policiamento, 
do que para a promoção do desenvolvimento. No universo fronteiriço as cidades têm desafios 
próprios para o seu desenvolvimento porque elas são o suporte para as populações que vivem neste 
território pouco povoado. E, além disso, possuem situações urbanas inerentes à maioria das cidades 
cujas soluções diferem destas tendo em vista assimetrias internacionais provenientes dos países 
contíguos. Qualquer projeto, programa, plano ou política que pretende viabilizar a integração dos 
espaços fronteiriços terá compulsoriamente que abordar as áreas urbanas compreendendo o seu 
papel no âmbito local, regional, nacional e internacional.

A apreensão pelos governos municipais dessa dinâmica urbana fronteiriça reflete-se nas 
políticas públicas de forma separada sem que traduzam a compreensão da organização do espaço 
conjunto.

Neste sentido, fez-se necessário discutir e analisar o fenômeno do municipalismo e do poder 
local e como as políticas nacionais de gestão para cidades de fronteira internacional contribuem 
para a integração regional entre seus países, visando à gestão compartilhada. 
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CIDADES-GÊMEAS 

Os municípios da faixa de fronteira internacional do Brasil, com uma população estimada em 
dez milhões de habitantes, situam-se em uma área de grandes diferenças regionais e especialmente 
sociais. Os investimentos financeiros e apoio, tanto por programas, planos ou projetos de caráter 
social, jurídico, ambiental e tantos outros, foram pontuais e desarticulados de uma política que 
direcionasse adequadamente essas disparidades e promovessem o seu desenvolvimento. 

As cidades que estão na linha internacional ou próximas a ela possuem características urbanas 
muito específicas, principalmente as cidades-gêmeas, cujos problemas se exacerbam pela situação 
fronteiriça, podendo estes ser equiparados aos das aglomerações nacionais.  As características dizem 
respeito às posições geográficas que as cidades ocupam, onde os espaços urbanos se configuram 
de acordo com as funções que elas exercem. Essas funções foram marcadas pela forte presença 
militar e estão especialmente ligadas às atividades do comércio, dos serviços e do trabalho. Os 
municípios possuem grandes áreas, baixas densidades e poucos distritos, e a população concentra-
se prioritariamente nas cidades.

Mato Grosso do Sul é o segundo Estado brasileiro com o maior número de cidades na fronteira 
cujos limites estão em grande parte com a República do Paraguai (Figura1). Dos 44 municípios 
na faixa de fronteira, 12 estão na linha de fronteira e destes, 8 possuem as sedes integradas ao 
país vizinho formando as cidades-gêmeas (Tabela 1). Isso se explica, como já foi evidenciado, por 
sua posição estratégica no cenário nacional e como facilitador nas relações comerciais ligadas as 
atividades agrícolas e pecuárias, aos negócios financeiros, bancários, compra e venda de produtos e 
mercado de trabalho. A zona fronteiriça surge como um local de oportunidades e de investimentos, 
mas também apresenta problemas graves de segurança com o tráfico de drogas, armas, órgãos 
humanos e contrabando de mercadorias e também baixos índices de saneamento.

Tabela 1 - Limites de Mato Grosso do Sul com Paraguai e Bolívia

LIMITES MUNICÍPIOS

    Paraguai                           1.180 km
Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João,     
Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, 
Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo

    Bolívia                              398 km Corumbá

    Total                               1 .578 km

                                               (848 km em cursos d’água)

                                               (730 km fronteira seca)

12 municípios

Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 1 - Cidades-gêmeas

Fonte: Elaborado a partir de: IBGE.Disponível em:

 http:// <www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/uf.php? coduf=50&search=Mato%20Grosso%20do%20Sul>.

Acesso em: mar. 2013

AS CIDADES: QUESTÕES SOCIOURBANÍSTICAS

A cidade de Ponta Porã dispõe-se ao longo da linha divisória e a maior extensão encontra-se 
no sentido norte-sul do que leste-oeste. Isso se explica pelas barreiras institucionais existentes 
como as áreas institucionais do exército e do aeroporto, que direcionaram esse crescimento. 

A área urbana de Pedro Juan Caballero possui um traçado ortogonal, homogêneo e compacto, 
organizado por quadras majoritariamente com dimensões 100 m por 100 m. O crescimento da 
cidade se dirigiu no sentido leste-oeste na direção da Capital do país, Assunção.

A linha imaginária e real estrutura-se como uma  zona que concentra e desenvolve as principais 
atividades socioculturais, de comércio, de serviços, industriais, financeiras, administrativas e 
turísticas de ambas as cidades. A linha separa a hinterland de cada lugar. Diferentemente da maioria 
das cidades brasileiras, o centro está nos limites desse espaço que concentra  a maior densidade 
habitacional, comercial e de população.
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Com simetrias e assimetrias, Ponta Porã e Pedro Juan vivem as diferenças e as possibilidades 
que a condição fronteiriça imprime nessa dialética. A presença de uma rede de tráfico de armas e 
drogas (narcotráfico) determina a economia local e favorece o sistema financeiro mundial, além 
de infligir sua vontade aos governos nos vários âmbitos. 

Essa condição traz sérias consequências sociais, como crime e corrupção, imprimindo a 
essa região um legado de muita violência. Os fluxos de capital e produtos ilícitos contribuem para 
agravar a situação de marginalidade. 

Em entrevista, o governador à época Ramirez (2012) disse que: “Para o narcotráfico um dos 
maiores facilitadores é a fronteira, porque uma pessoa que comete um ato ilícito no Brasil vem 
para o Paraguai”.  

Mas a condição de fronteira não significa apenas o lugar da violência, ela traz oportunidades 
diversas, fluxos de deslocamento de empresas, de produtos agrícolas, fluxo de consumidores 
determinando um espaço fronteiriço de comércio e serviços (especialmente saúde e transporte) 
e também uma área comercial dinâmica e zona franca.

Há dois anos foi aprovada a Lei nº 12.723/2012 (Lei dos Free-Shops), que autorizou a instalação 
de lojas francas em Municípios da Faixa da Fronteira cujas sedes se caracterizam como cidades 
gêmeas nas cidades estrangeiras. De acordo com os objetivos preconizados nessa lei, a criação 
de zonas francas nas cidades-gêmeas do Brasil é a alternativa para evitar o empobrecimento dos 
municípios da região. A Lei ainda não foi regulamentada e para uma avaliação é preciso verificar 
as condições particulares de cada cidade-gêmea.

A dinâmica da fronteira Brasil-Paraguai mostra claramente o entrelaçamento cultural 
vivenciado pelos seus habitantes. Observa-se cotidianamente a vendedora de chipa (comida típica 
paraguaia), as influências trilíngues (castelhano, guarani e português), a música paraguaia (polca 
e guarânia), o tereré (mate tomado gelado), a presença de camelôs e casilleros (Figura 2).       

A influência da língua portuguesa é marcante no lado paraguaio, potencializada pela presença 
de TV brasileira, cuja população a assiste muito. Os residentes de Pedro Juan Caballero habituaram-
se a ter como referência de informação e entretenimento a televisão do Brasil. De acordo com 
Cancio (2011, p. 106), “São muitos os paraguaios fronteiriços que se expressam corretamente em 
português. Desde criança aprenderam a ouvir e a falar esse idioma acompanhando a programação 
televisiva”. Pelas diferenças econômicas entre o Brasil e o Paraguai, aprender a falar o português 
significa melhores condições e oportunidades de trabalho no Brasil. 

OS PLANOS DIRETORES 

A condição de fronteira seca, cujas tessituras urbanas apresentam continuidade, permite 
atravessar apenas uma avenida para se chegar ao outro lado do país. A ruptura não é espacial, 
mas política e institucional já que essas cidades resultam de uma mesma população, com duas 
nacionalidades, dois municípios, dois governos (estadual e departamental), dois estados nacionais  
e também o Mercosul. O planejamento e a gestão da cidade, excluindo a sua contiguidade espacial 
e as possibilidades de tratamento conjunto com propostas isolacionistas, como é o caso do Plano 
Diretor Municipal, não contribuem para a construção de políticas urbanas que promovam o 
desenvolvimento integral dos municípios.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

 Fonte: Maria Lúcia Torrecilha.

Figura 2  - Cenas do cotidiano da Linha de Fronteira:  (a) Vendedora de chipa: Chipeira; (b) Ambulantes: 

Helados e Coca-cola; (c) Pedestres, produtos e vendedores das lojas na calçada; (d), (e), (f), (g), (h), (i) 

Camelôs instalados próximos a obra do novo mercado popular.

Ponta Porã instituiu o Plano Diretor pela Lei Complementar nº 31 de 10 de outubro de 2006 
(PONTA PORÃ, 2006), com 45 artigos, e sofreu alterações pela Lei Complementar nº. 084, de 3 de 
julho de 2012 (PONTA PORÃ, 2012), sem acrescimos de artigos, e Pedro Juan Caballero instituiu 
o Plan de Ordenamento Territorial y Ambiemtal em novembro de 2010 (Figura 3).
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Figura 3 - Mapa Plano Diretor de Ponta Porã e Plan de Ordenamento Territorial y Ambiental de Pedro 

Juan Caballero.

Fonte: Elaborado a partir das plantas das respectivas prefeituras.

De acordo com a Lei Complementar nº 31/2006, o Plano Diretor de Ponta Porã, pelo art. 
19, cria sete zonas: Zonas de Adensamento Prioritário (ZAP), Zonas de Adensamento Secundário 
(ZAS), Zonas Empresariais (ZEM), Zonas Especiais de Estruturação Urbanística (ZEEU-alterada 
pelo art. 19 da Lei nº 84/2012), Zonas Especiais de Proteção Ambiental (ZEPA), Zonas Especiais de 
Interesse Histórico e Cultural (ZEIHC), Zonas Especiais de Economia Solidária (ZEES -Território 
Rural) e Corredores de Múltiplo Uso. Com as modificações a supressão de algumas zonas que 
aparecem no mapa, mas que não estão no corpo da lei, geraram confusão na aplicação da legislação.  
Um dos exemplos são as ZEEUs que já existiam, mas foi prevista a criação de mais três, sendo 
renomeadas apenas no mapa, resultando em ZEEUs I, II, III e IV. Estas possuem cores diferenciadas 
no cartograma sem evidenciar as categorias a que pertencem.

Na análise desse Plano, percebe-se claramente que o pressuposto da integração não aconteceu 
de fato. O conteúdo do Plano apresenta apenas referências em três artigos sobre o município 
limítrofe. Por exemplo: no art. 2°, Item V, propõe-se a consolidação do município de Ponta Porã 
como centro regional de articulação internacional, sede de atividades produtivas e geradoras de 
emprego e renda, sem que haja indícios de diretrizes expressas nos artigos subsequentes que 
normatizem essa proposta.

No art. 8°, que explicita a formação do Conselho da Cidade, não está prevista a inclusão de 
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representação da cidade de Pedro Juan Caballero. No entanto, o art. 11, parágrafo único, indica a 
possibilidade da participação de representantes da Intendência da Cidade de Pedro Juan Caballero 
e de setores organizados da sociedade, como convidados, com direito a voz, mas sem direito a 
voto. Deve-se salientar que essa possibilidade de participar é inócua, uma vez que não representa 
o exercício pleno de responsabilidade cidadã e não contribui para a integração. 

O art. 31, que trata das diretrizes gerais da Política de Desenvolvimento Local Sustentável, 
no item 1, letra b, leva em consideração, na elaboração da Agenda 21 Local, a região que abrange o 
município de Ponta Porã, no Brasil, e o município de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Observa-
se nesse dispositivo o único momento em que se vislumbra a possibilidade remota de integração 
transfronteiriça.

O Plan de Ordenamento Territorial y Ambiemtal de Pedro Juan Caballero, em novembro 
de 2010, cria nove zonas: Zona comercial , Zona Residencial I e II, Zona Industrial, Zona Mista 
I e II, Área Verde, Zonas de Uso Específico, Área de Saúde e Educação, Área de Transição, Centro 
Histórico. Mesmo com a denominação de plano de ordenamento, essa legislação não possui a 
estrutura de um plano diretor. É uma lei que possui características de uso e ocupação do solo e 
também não existem dispositivos que denotam integração entre as cidades-gêmeas.

As duas leis complementares de Ponta Porã foram elaboradas isoladamente da cidade 
vizinha de Pedro Juan Caballero, cujos tecidos urbanos constituem um só aglomerado. Embora o 
Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/ 2001) não prevê diretrizes para cidades-gêmeas na fronteira 
internacional, o plano diretor é um importante instrumento de  política para o ordenamento do 
solo urbano. Nessa vertente, ele pode potencializar características próprias do espaço gerando 
uma nova dinâmica para a economia local e diversificando o uso de forma equilibrada.

Ao analisar as duas legislações em um único desenho vê-se claramente que não há diálogo 
entre os zoneamentos propostos. No lado paraguaio, a distribuição das zonas é mais coerente com 
a realidade local, pois, junto à linha, foram projetadas zonas comerciais, zonas  para a proteção 
do patrimônio histórico e zonas de uso misto repeitando a lógica do lugar. No lado brasileiro, a 
predominância das Zonas Especiais de Estruturação Urbanas, com descrições genéricas, transfere 
para o futuro ações a serem implementadas. 

Desta forma, em Ponta Porã, a cidade real é uma e a projetada é outra. A disposição fragmentada 
ao longo da linha internacional subdivide as áreas já consolidadas com o uso comercial, em diversos 
zoneamentos com a denominação de ZEEUs (II, IV), ZAP, ZAS e ZEA no mapa, identificadas em 
várias cores. No seu espelho, Pedro Juan Caballero, a Zona Comercial permanece, respeitando a 
vocação antiga de sua ocupação, identificada no mapa na cor amarela. Também a zona histórica, 
em azul, preserva os espaços que guardam a memória dos fatos históricos da fronteira.

PLANO DIRETOR E O SISTEMA VIÁRIO NA LINHA

O sistema viário proposto fruto das ações isoladas de ambas as municipalidades pouco se 
integra no contexto urbano, resultando em bloqueios de várias vias que impedem a comunicação 
intraurbana. Nas extremidades da malha, direção sudoeste-nordeste, as interrupções das vias são 
mais evidentes (em vermelho) e na área central junto à linha é o lugar em que se estabelecem mais 
conexões e onde deveriam ser  melhor dimensionadas.
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A análise se limitou dentro do perímetro urbano, nos pontos de conexão das vias que foram 
estabelecidas nas legislações de cada cidade. Em Pedro Juan Caballero, o plano indicou vias 
conectoras para fazerem a ligação e em Ponta Porã, os  corredores de múltiplo uso I. (Figura 4).

Figura 4 - Sistema viário consolidado na linha

Fonte: Elaborado a partir arquivos das Prefeituras Municipais.

 A GESTÃO COMPARTILHADA

Na fronteira de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, verificam-se alguns projetos de abrangência 
binacional que podem ser exemplificados com o Parlamento Internacional Municipal (PARLIM), 
organismo governamental binacional, formado pelas Câmaras Municipais de Ponta Porã e Pedro 
Juan Caballero. O PARLIM foi criado por meio de duas resoluções próprias em agosto de 1999. A 
Resolução nº 007/1999 da Câmara Municipal de Ponta Porã e, no lado paraguaio, a Resolução nº 
37/1999. A origem desse sistema surgiu a partir da ideia do então vereador de Ponta Porã Marcelino 
Nunes de Oliveira juntamente com um grupo de vereadores brasileiros que propuseram a criação de 
um mecanismo que pudesse discutir, institucionalmente e de maneira coordenada com a Câmara 
Municipal de Pedro Juan Caballero, as soluções de problemas comuns das duas comunidades. O 
Parlamento Internacional Municipal tem por objetivo ser um fórum permanente de discussão de 
questões de interesse político, socio-cultural e econômico de ambas as cidades. A função do PARLIM 
é somente integrativa, pois foi criado para discutir e assessorar o poder público na resolução de 
problemas comuns na fronteira. Como instituição de articulação e integração, o Parlamento é uma 
iniciativa que busca encontrar soluções conjuntas no âmbito municipal, porém as decisões não 
são deliberativas no âmbito internacional. A experiência institucional do PARLIM já se estendeu 
a outras cidades-gêmeas fronteiriças localizadas na linha de divisa do Estado de Mato Grosso do 
Sul com o Departamento de Amambay. Os municípios de Coronel Sapucaia, no Brasil, e Capitan 
Bado, no Paraguai, e os de Bela Vista (Brasil) e Bella Vista Norte (Paraguai) se inspiraram nessa 
experiência institucional e também já adotam essa forma de compartilhamento legislativo.    
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Além do PARLIM, existem mais três projetos que objetivam a integração, relacionados com 
as cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. O primeiro é o projeto de revitalização da linha 
internacional de fronteira, com a implantação de um mercado popular.

O segundo é o Projeto de Gestão Integrada do Rio Apa (GIAPA), esse projeto foi criado no ano 
de 2006, por meio de um decreto municipal. A Gestão Integrada do Apa é voltada ao fortalecimento 
e desenvolvimento sustentável do grupo populacional composto dos Departamentos de Concépcion 
e Amambay, República do Paraguai, Estado de Mato Grosso do Sul e República Federativa do 
Brasil. O projeto objetiva melhorar a condição do meio ambiente e qualidade de vida da população 
residente na bacia hidrográfica do Rio Apa, por meio de ações de consciência e trabalho ambiental, 
para lidar com o desenvolvimento do modelo de exploração agrícola e degradação do ambiente. 

O terceiro, o Projeto Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira (PEIBF). Esse é um Projeto 
que promove uma troca de professoras entre escolas de fronteira conhecido como Cruce (travessia 
de professores). As instituições de ensino que participam do projeto em Ponta Porã e Pedro Juan 
Caballero são, respectivamente, a Escola Estadual João Brembatti Calvoso e Escola e Colégio 
Defensores Del Chaco. O PEIBF tem o objetivo de promover o intercâmbio entre professores dos 
países do MERCOSUL. O foco principal do Projeto é a integração de estudantes e professores 
brasileiros com os alunos e professores dos países fronteiriços, além de possibilitar o aprendizado 
de uma segunda língua. O programa foi suspenso em 2013.

 
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA LINHA INTERNACIONAL DE FRONTEIRA

O Projeto surgiu da iniciativa, em 2008, de um grupo de trabalho de técnicos dos dois países 
preocupados com o comércio ambulante ocupando a faixa internacional. A obra, com a previsão de 
construção de 500 boxes no lado paraguaio e 200 no lado brasileiro, foi financiada pelos países da 
União Europeia, pelo programa URB-AL III, por intermédio da ONG “Paz y Desarrollo” e orçada 
em aproximadamente R$ 6,3 milhões. A execução do Projeto está a cargo da parceria entre as 
prefeituras dos dois municípios. Os objetivos dessa proposta, definidos por seus idealizadores, 
são: a) conseguir coesão social entre as comunidades brasileiras e paraguaias que convivem nessa 
zona de fronteira seca; b) conseguir coesão social entre as comunidades brasileiras e paraguaias 
que convivem nessa zona de fronteira seca;c) ordenar e formalizar a situação dos vendedores 
informais da linha fronteiriça;d) ordenar e formalizar a situação dos vendedores informais da 
linha fronteiriça;e) reduzir as diferenças entre a população e a administração local; f) motivar o 
cuidado das zonas públicas como início de uma conscientização ambiental global; g) intercambiar 
experiências com comunidades europeias que sofreram processos similares.

Para a harmonização da legislação o PARLIM, nesse projeto, teve uma atuação significativa, 
pois buscou os caminhos da integração e do compartilhamento no aprimoramento das suas ações.

Embora a revitalização da linha seja um projeto pontual, a comunidade local se mobilizou 
para esse fim e se sentiu sujeita nesse processo em uma fronteira tão estigmatizada. Do governo 
federal ao local, as decisões foram conjuntas. No âmbito federal, foram elaboradas propostas para 
que cada país pudesse ocupar dez metros de cada lado na franja internacional que possui, em 
média, 25 metros de comprimento.
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É evidente que ocupar a linha com um mercado popular (de camelôs e casilleros) é transferir o 
problema social para frente, pois esse tipo de atividade é inesgotável e possivelmente seis quadras 
hoje poderão se transformar em doze em curto espaço de tempo. Sem entrar no mérito do projeto 
arquitetônico, objeto de concurso, revitalizar um espaço quer dizer dar nova vida a um lugar. O 
questionamento surge diante do tipo de uso proposto. A sociedade perde a oportunidade de ter um 
parque linear nesse grande canteiro central e remete a uma antiga discussão da forma de ocupação 
dos espaços públicos, denotando claramente a falta de planejamento urbano.

Para ilustrar esse pensamento, Torrecilha (2004, p.80) cita uma pesquisa qualitativa que foi 
desenvolvida na linha da fronteira com lojistas e transeuntes das cidades de Ponta Porã e Pedro 
Juan Caballero em 2002. Na pergunta dirigida aos lojistas sobre que tipo de alteração um projeto 
de urbanização na linha de fronteira beneficiaria os negócios, as respostas indicaram que os lojistas, 
além de se mostrarem receptivos (45%), indicaram sugestões para o projeto como melhoramento 
da limpeza, da iluminação e da segurança. Outros 30% que também aprovavam um projeto de 
urbanização estavam divididos em relação à preferência, 15% preferiam a criação de um parque, 
outros 15% opinaram por uma área verde na linha. Ainda 20% dos entrevistados disseram que 
um projeto de urbanização não alteraria muito os seus negócios; e apenas 5% responderam que 
o projeto de urbanização só melhoraria seus negócios se os cassileros e camelôs fossem retirados 
do local.

Com relação à pesquisa desenvolvida com os transeuntes, ficou claro que os moradores 
entrevistados desejavam que a linha fosse alterada. Os itens relativos à melhoria de infraestrutura 
(15,7%), construção de um parque de lazer (15,7%), melhoria da limpeza urbana, recolhimento do 
lixo, construção de banheiros públicos (9,4%), pavimentação de ruas e calçadas (6,2%) revelaram 
a busca de mudanças por meio de projetos urbanísticos. Ficou evidente pelos resultados dos dois 
segmentos pesquisados que a preferência por um parque foi significativa nessas respostas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De um modo geral são poucas as ações planejadas em conjunto para atender as duas populações 
que habitam um mesmo espaço urbano territorial. Geralmente são ações públicas isoladas que 
dependem de soluções imediatistas ou de parcerias ocasionais. Não existe uma estrutura institucional 
e legal que dê suporte para as múltiplas demandas que a região de influência de Ponta Porã 
e Pedro Juan Caballero exige e que as populações necessitam. Observa-se que apenas os três 
projetos mencionados dentro desse grande universo fronteiriço estão sendo, de alguma forma, 
compartilhados institucionalmente e trazendo benefícios para as duas populações. 

Nesse contexto em que, pela Constituição Federal, o poder público municipal possui a 
competência privativa para legislar sobre matéria de interesse local, no qual se distingue o 
planejamento urbano do município, cujo Plano Diretor é o instrumento da Política Urbana (art. 
182 da Constituição Federal e no art. 4º, III, da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001- Estatuto 
da Cidade), o município de Ponta Porã estabeleceu o seu Plano Diretor considerando apenas o 
seu território. Pedro Juan Caballero também elaborou o seu plano isoladamente. A harmonização 
da legislação é o que podemos denominar de primeiro entrave à questão de compartilhamento.
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Assim, um Plano Diretor Conjunto precisa ser compreendido, tanto nas suas definições 
urbanísticas, sociais, ambientais e econômicas, como na sua concepção de estratégias, como um 
componente para a integração e cooperação entre as duas municipalidades em benefício da região 
em que estão inseridas. 

As diferenças observadas residem nas economias dos dois países: Paraguai e Brasil. Para o 
Paraguai, por ter índices sociais mais baixos que os do Brasil, a dependência é maior, principalmente 
no serviço de saúde e educação e saneamento (esgotamento sanitário, drenagem e lixo), muitas 
vezes sobrecarregando a cidade vizinha de Ponta Porã. Apesar da dependência, as cidades-gêmeas 
vivem das diferenças. Se por um lado Ponta Porã possui condições de apoiar nos serviços de 
consumo coletivo, por outro, existem situações que a fronteira se beneficia.

O tratamento desigual dado a esses espaços urbanos tem suas raízes nas diversas formas de 
governo, programas, políticas e gestão urbana das municipalidades, no qual podemos considerar, 
nesse caso, um entrave político-administrativo. 

Embora denominados entraves na situação da fronteira estudada, podem ser resolvidos com 
soluções que já foram adotadas no Brasil e no exterior. Na fronteira brasileira com o Uruguai, na 
base de um marco regulatório, foram fixados acordos na área de saúde e trabalhista. Na França, os 
Eurodistritos, e na Europa, as políticas de coesão baseadas no direito comunitário do Agrupamento 
Europeu de Cooperação Territorial (AECT). No MAP(região formada por Madre de Dios (Peru), 
Acre(Brasil) e Pando(Bolivia)), uma estrutura administrativa não governamental. Nas próprias 
áreas urbanas de Ponta Porã, a inovação do PARLIM e na revitalização da linha da fronteira, as 
municipalidades se uniram em torno de um projeto comum.

As ações de planejamento e gestão compartilhada, ao serem participativas, ampliam as 
possibilidades de atuação e influenciam a população local na conquista da boa governança, que se 
tornam algumas dos requisitos necessários para o desenvolvimento sustentável. As assimetrias 
existem na exata medida da inexistência de decisões políticas dos governos nacionais ou de decisões 
contidas nos governos municipais.

Portanto, a discussão, análise e identificação das demandas locais devem ser a base de uma 
interessante e rica expressão municipalista para uma agenda nacional não propositivamente 
impositiva “de cima para baixo”, mas decididamente voltada à integração das cidades e espaços 
binacionais, tornando-se importantes conteúdos para os acordos diplomáticos futuros, se assim 
for o caso. A responsabilidade do pensar e agir democratizada pela participação popular garantirá 
respeito à cidadania, à liberdade e à vida com qualidade para os cidadãos. 
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