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A discussão do tema fronteiras no Ipea existe há algumas décadas. Em várias pes-
quisas e planos de governo – elaborados pelo Instituto – que traziam a relação com 
os países sul-americanos, o tema fronteiras foi abordado com foco nas análises de 
variáveis como comércio, integração produtiva, infraestrutura econômica, mobi-
lidade, rede urbana, discussões técnicas no âmbito do Mercosul etc. 

Na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) 
do Ipea, foi a partir das pesquisas sobre a rede urbana brasileira, Rede Urbana e 
Integração Produtiva no Brasil e na América do Sul (Ipea, Cepal e Ipardes, 2015), 
e do movimento de criação de representações técnicas em países sul-americanos 
(Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela) que a discussão do tema fronteiras 
passou a ter mais destaque e, assim, ganhou mais importância.

Atualmente, com a maior relação comercial, o aumento da mobilidade, a 
discussão voltada para segurança e defesa, bem como a relação cada vez mais forte 
entre as cidades gêmeas brasileiras e sul-americanas, não há como deixar o tema 
fronteiras em segundo plano. E, como uma importante resposta técnica na Dirur, 
tem-se a pesquisa Rede Urbana e Território, que incorpora a escala continental;3 
qual seja, a que relaciona o Brasil e seus vizinhos.

Diante disso, pesquisar o tema fronteiras passou a ser importante, pois a 
fronteira amplia as possibilidades de contato entre os povos e dos fluxos entre os 
países. Entretanto, sem conhecê-la, não há como compreender melhor a dinâmi-
ca da rede urbana sul-americana. Assim, a construção de uma linha de pesquisa 
sobre fronteiras do Brasil tem como objetivo conhecer a realidade fronteiriça em 
sua imensa diversidade. Trata-se, no primeiro momento, de identificar realidades 
e discutir a respeito destas com instituições e atores nacionais.

1. Técnico de planejamento e pesquisa do Ipea.
2. Bolsista do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Diretoria de Estudos e Políticas 
Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea.
3. Como primeiro produto, ver Moura e Pêgo (2016).
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Nesse sentido, a parceria com o Ministério da Integração Nacional (MI) tem 
sido fundamental para conduzir essa iniciativa: unindo-se a pesquisa com a função 
executiva da política pública sobre o tema. O acordo inicial visa a um programa de 
trabalho no biênio 2016-2017, podendo se estender a 2018, envolvendo a realiza-
ção de quatro oficinas de trabalho, a publicação de cinco livros e a elaboração de 
quatro notas técnicas com conclusões e propostas de melhoria de políticas públicas.

Este trabalho é resultado da primeira iniciativa, oficina realizada em Bra-
sília. A segunda foi realizada em Boa Vista (RR) nos dias 23 e 24 de novembro 
de 2016, referente ao arco Norte, e há mais outras duas para 2017, em pontos 
da fronteira circunscritos aos arcos Central e Sul. O segundo livro relacionado à 
pesquisa está previsto para ser publicado em 2017, com participação de técnicos 
e pesquisadores convidados. Quanto às notas técnicas, estas serão resultados das 
discussões das oficinas e demais trabalhos, bem como eventos desenvolvidos e 
realizados nesta parceria.

É importante ressaltar que, para desenvolver essa proposta de trabalho, há 
uma equipe técnica permanente, qualificada e comprometida, envolvendo seis 
pesquisadores, vinculados ao Ipea e ao MI, além de consultores que eventualmente 
contribuirão para a melhoria da discussão técnica sobre o tema.

Portanto, a Dirur visa tornar o tema fronteiras uma linha de pesquisa e que 
a parceria com o MI – e possíveis outros parceiros – seja cada vez mais forte para 
que ambas as instituições alcancem seus objetivos: ter pesquisas de qualidade e de 
longo prazo, assim como propor, formular e acompanhar políticas públicas que 
melhorem a vida das populações locais e possibilitem o desenvolvimento local e a 
relação do Brasil com seus vizinhos sul-americanos.

A OFICINA COMO PRODUTO INICIAL DO PROJETO: OBJETIVO, JUSTIFICATIVAS 
E FORMATO

No processo de construção de uma linha de pesquisa sobre o tema fronteiras, a 
oficina foi considerada, pelos participantes, um ponto de partida importante. Seus 
resultados mostram que esse formato é relevante e extremamente viável de ser 
construído. Destaca-se a necessidade de continuar com a parceria Ipea-MI, bem 
como de uma maior ou ampla articulação para que outras instituições possam vir 
a formar parcerias nos níveis internacional, nacional, regional e local.

O objetivo da oficina foi levantar questões, identificar problemas e apontar 
hipóteses que possam nortear a construção coletiva de uma linha de pesquisa so-
bre as fronteiras no Brasil. A escolha do formato da oficina deu-se por considerar 
que este é adequado para motivar o debate, pois favorece a integração entre os 
participantes, sendo várias as justificativas para sua realização, destacando-se estes:
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• importância do tema para o desenvolvimento do país;

• ponto relevante na relação com os vizinhos sul-americanos;

•  extensão da fronteira brasileira existente no Brasil;

• caraterísticas diferenciadas existentes ao longo da fronteira;

• complexidade para sua compreensão, dada sua heterogeneidade. 

• realidade econômica, social e ambiental relevantes, com existência de

•  muitos problemas;

• possibilidade de identificar instituições, pesquisadores e referências bi-
bliográficas nacionais e internacionais;

• existência de políticas públicas que precisam ser acompanhadas e avaliadas;

• necessidade de conhecer melhor as experiências internacionais; e

• construção de parcerias técnicas para pesquisa e avaliação de políticas.

A oficina foi realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2016 e teve três formatos, 
sendo: 

• primeiro formato: dia 15 de junho, pela manhã – abertura e apresentações 
das instituições parceiras; 

• segundo formato: dia 15 de julho, à tarde – realização dos trabalhos em 
grupo (apresentando-se as conclusões e as sugestões); e

• terceiro formato: dia 16 de junho, pela manhã e à tarde – duas apresen-
tações, seguidas das falas de três debatedores por apresentação.

A abertura e as apresentações (primeiro formato) foram assim compostas:

Abertura

• Marco Aurélio Costa (diretor da Dirur do Ipea);

• Amarildo Baesso (diretor do Departamento de Gestão de Programas de 
Desenvolvimento Regional do MI); e

• Carlos Henrique Fialho Mussi (diretor do escritório da Comissão Eco-
nômica para a América Latina e o Caribe – Cepal no Brasil).

Após as falas de abertura, coordenadas pelo diretor Marco Aurélio, Bolívar 
Pêgo (Dirur/Ipea) assumiu a moderação, dando as boas-vindas aos convidados e 
fazendo um breve relato dos principais pontos da oficina; em seguida, passou a 
palavra aos apresentadores e seus temas, quais sejam:
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• Pesquisa e políticas públicas para a fronteira – Ernesto Pereira Galindo 
(coordenador de desenvolvimento urbano da Dirur/Ipea);

• Fronteira e integração nacional – Alexandre Bastos Peixoto (coordenador-
-geral de programas macrorregionais do MI);

• Fronteira econômica e social sul-americana – Carlos Henrique Fialho 
Mussi (diretor do escritório da Cepal no Brasil);

• As diversas fronteiras brasileiras – Cláudio Stenner (coordenador de 
geografia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE); e

• Fronteira como instrumento do desenvolvimento sul-americano – Pedro 
Silva Barros (diretor de assuntos econômicos da União de Nações Sul-
-Americanas – Unasul).

Finalizadas as apresentações, foi aberta a palavra aos convidados e, em seguida, 
encerrada a sessão da manhã do primeiro dia de trabalho.

Na parte da tarde, foram iniciados os trabalhos em grupo (segundo formato). 
Os presentes foram divididos em três grupos: A, B e C. O grupo A – coordenado por 
Bolívar Pêgo e tendo como facilitadora Caroline Krüger, intitulado de Integração 
e Desenvolvimento – possuiu três perguntas norteadoras, quais sejam:

1) Como as políticas de integração impactam as regiões de fronteira? Como 
essas regiões são beneficiadas ou prejudicadas pelo processo de integração? 
Como as instituições multilaterais regionais – por exemplo: Unasul e 
Cepal – e os blocos comerciais – caso do Mercosul – podem contribuir?

2) Como os governos dos países têm buscado, individualmente ou de forma 
bi e trilateral, elaborar planos de desenvolvimento das fronteiras? Como 
esses planos se articulam? Qual a avaliação e que medidas podem ser su-
geridas para melhorar as políticas públicas voltadas direta e indiretamente 
para as regiões de fronteira?

3) Quais os efeitos de grandes projetos de infraestrutura e integração re-
gional no estado/região e particularmente nos arranjos fronteiriços na 
faixa de fronteira?

O grupo B foi coordenado por Ernesto Galindo e teve como facilitadora 
Samara Oliveira; denominado de Mobilidade Transfronteiriça, possuiu também 
três perguntas norteadoras:

1) O que induz ou que fatores promovem a mobilidade transfronteiriça? Que 
atividades sustentam a mobilidade da mão de obra? Que produtos e serviços 
atraem consumidores e usuários entre países vizinhos? Quais as maiores difi-
culdades à mão de obra e ao consumidor de serviços nas regiões de fronteira?
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2) Como os governos dos países têm buscado, individualmente ou de forma 
bi e trilateral, elaborar políticas públicas nas regiões das fronteiras? Como 
essas políticas se articulam? Qual a avaliação e que medidas podem ser 
sugeridas para melhorar as políticas públicas voltadas direta e indireta-
mente à mobilidade e ao trabalho nas regiões de fronteira?

3) Que infraestruturas têm sido ofertadas para facilitar – ou dificultar – a 
mobilidade cotidiana? Que propostas existem para superar as dificul-
dades existentes?

O grupo C, coordenado por Rosa Moura, teve como facilitadora Maria Nunes. 
Denominado de Arranjos Transfronteiriços e Rede Urbana, possuiu igualmente 
três perguntas norteadoras:

1) Arranjos fronteiriços: por que se conformam? Quais os problemas no âm-
bito da gestão urbana? Como se complementam? Como se articulam com 
as demais cidades da faixa de fronteira e as centralidades da rede urbana?

2) Quais as mudanças percebidas neste início de século e quais as tendências 
da organização da rede de cidades do estado/região? Cidades e arranjos 
fronteiriços fazem parte dessas mudanças? Que novos temas se colocam 
como fundamentais à compreensão das dinâmicas urbanas e regionais 
na faixa de fronteira e nos arranjos fronteiriços?

3) Como os governos têm buscado, individualmente ou de forma bi e tri-
lateral, elaborar planos diretores e políticas públicas para as cidades das 
regiões das fronteiras? Como esses planos e políticas se articulam? Qual 
a avaliação e que medidas podem ser sugeridas para melhorar os planos 
diretores urbanos e as políticas públicas nas regiões de fronteira?

Ao chegar a suas salas de trabalho, a dinâmica foi comum aos três grupos, com:

• apresentação individual (nome, instituição e expectativa quanto à oficina);

• escolha de um relator e um apresentador dos resultados dos grupos;

• leitura das questões, visando-se ao melhor entendimento e/ou levanta-
mento de dúvidas;

• trinta minutos para respostas individuais;

• trinta minutos para discussão em grupo; e

• trinta minutos para elaborar a síntese dos trabalhos.

Terminados os trabalhos em grupo, todos voltaram à sala de realização da 
oficina e os relatores apresentaram o que cada grupo considerou mais importante 
como conclusão e recomendação, tendo-se como base as perguntas norteadoras. 
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No dia 16 de junho (quinta-feira), foram feitas duas apresentações; uma pela 
manhã e outra à tarde, seguidas das falas de três debatedores por apresentação (ter-
ceiro formato)4 e de perguntas, comentários e sugestões dos convidados. Fizeram 
parte dos trabalhos da manhã:

• João Mendes da Rocha Neto – Moderador (diretor do Departamento 
de Diálogos Sociais da Secretaria Nacional de Articulação Social, da 
Secretaria de Governo da Presidência da República);

• Rosa Moura – Tema A rede urbana continental e a fronteira (bolsista 
do PNPD do Ipea);

• debatedores: Cláudio Egler (consultor e professor visitante da Universidade 
Federal da Grande Dourados – UFGD), Luiz Maurício Cuervo (pesqui-
sador da Cepal em Santiago) e Alessandra Rufino Santos (professora da 
Universidade Federal de Roraima – UFRR);

• perguntas, comentários e sugestões dos convidados; e

• réplicas da apresentadora e dos debatedores.

Na parte da tarde, seguindo o mesmo formato, a mesa teve a seguinte 
composição:

• Suzana Oliveira – moderadora (assessora na Secretaria de Governo da 
Presidência da República);

• Ernesto Pereira Galindo – tema A rede urbana nacional e a fronteira 
(técnico de planejamento e pesquisa na Dirur do Ipea);

• debatedores: Jan Bitoun (professor da Universidade Federal de Pernambu-
co – UFPE), Cláudio Stenner (pesquisador do IBGE) e Adriana Dorfman 
(professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS);

• perguntas, comentários e sugestões dos convidados; e

• réplicas do apresentador e dos debatedores.

Ao término de todas as atividades do segundo e último dia de trabalho, foram 
feitos os agradecimentos, as deliberações e os encaminhamentos pela equipe da 
organização da oficina. 

4. Cada apresentador e debatedor teve o tempo de trinta minutos, mais a intervenção de cada moderador.
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