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Resumo   |   As fronteiras vêm ganhando destaque nas discussões acadêmicas devido à sua complexidade, tanto sobre
aspecto político, quanto econômico e social. Neste intuito, o objetivo deste estudo1 é analisar as políticas públicas em áreas
de fronteira e o planejamento de territórios voltados para o turismo com a perspectiva de um planejamento sustentável
aliado ao processo de mobilização dos grupos sociais; evidenciar os agentes sócio-espaciais presentes no ordenamento
do território e compreender como as políticas direcionadas para o turismo contribuem para o desenvolvimento sócioeconômico e para a gestão sustentável do território, ressaltando que o objeto de estudo do presente trabalho limita-se
à fronteira entre Brasil e Guiana Francesa, especificamente as cidades de Belém, Oiapoque e Macapá. Para o desenvolvimento do estudo foram utilizados os seguintes instrumentos: levantamento bibliográfico sobre as políticas públicas na
Amazônia Brasileira e Francesa e pesquisa documental sobre fronteira e desenvolvimento sócio-espacial. A partir disso,
verificou-se que as políticas públicas apresentam planos voltados para o setor turístico em áreas de fronteira através de
diversas ações vinculadas à abertura de comunicação terrestre, aérea e fluvial na Pan-Amazônia, evidenciando um novo
segmento para o turismo, o Turismo de Fronteira.
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Abstract   |   Over the years the borders have increasingly been brought into focus in academic discussions, due to its
complexity, concerning the political, economic and social development. With this intention, this work has the objective of  
analyze public politics in border areas and planning areas targeted for tourism at the prospect of a sustainable planning
process coupled with the mobilization of social groups; show socio spatial agents present in the spatial planning and
understand how policies aimed at tourism contribute to the socio-economic development and sustainable land management, noting that the area of interest to this study is the border between Brazil and French Guiana in particular in the
cities of Belém, Oiapoque and Macapá. For this were needed: literature review on public policy in the Brazilian and French
Amazon; documentary research on border and socio-spatial development. From this, it appears that public policies have
focused plans for the tourism sector in border areas through various actions related to open communication by land, air
and river in the Pan Amazon demonstrating a new segment for tourism, the tourism frontier.
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