
CAPÍTULO 2

ABERTURA1

MARCO AURÉLIO COSTA2 

Bom dia a todos! É uma satisfação tê-los no Ipea! Hoje, damos sequência aos tra-
balhos. Estamos desenvolvendo um trabalho novo neste ano. E a parceria com o 
Ministério da Integração Nacional (MI) é fundamental, extremamente necessária 
para acompanhar as políticas públicas de âmbito regional, e temos várias nesse 
sentido; entre elas, a avaliação dos fundos constitucionais, um projeto que o Ipea 
já desenvolve há algum tempo. Um projeto novo que estamos desenvolvendo 
neste ano, o Matopiba (Maranhão-Tocantins-Piauí-Bahia), e o projeto da faixa de 
fronteira, que é um projeto muito caro para todos nós. 

Temos uma faixa de fronteira extensa, e o Ministério da Integração, já há 
algum tempo, tem feito um esforço de buscar compreender as especificidades desse 
espaço, que é muito diferente ao longo dessa faixa. A realidade da região Norte é 
muito diferente [da realidade] da região Sul, e também da [realidade] do Centro-
-Oeste. Então, para nós, é uma satisfação muito grande ter esta parceria com o 
MI, e também o nosso grande parceiro aqui, o Carlos Mussi, da Cepal [Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe]. A Cepal, que convive conosco aqui 
no Ipea, vivendo nossas angústias e desventuras. 

E é uma satisfação muito grande poder estar aqui! Não vou me alongar muito, 
porque a gente já deve estar com um certo atraso. O Cláudio Stenner, do IBGE 
[Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística], deve estar chegando, e o Pedro 
Barros [da União de Nações Sul-Americanas – Unasul], também. 

Queria, só de público, parabenizar a equipe da Dirur [Diretoria de Estudos 
Regionais, Urbanos e Ambientais]; em especial, o Bolívar Pêgo, o Ernesto Galindo, 
da Coordenação de Estudos Setoriais Urbanos, e a nossa consultora, Rosa Moura, 
sem quem a gente ficaria em maus lençóis.

Parabenizar [por] este trabalho que vocês têm desenvolvido. Este braço do 
projeto está bastante avançado e esperamos ficar ainda mais, com a participação 
de vocês, que vieram de vários lugares do Brasil, para trazer este olhar que a gente 
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2. Diretor da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea.
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não tem condições de ter sentado aqui em Brasília. Então, bem-vindos a todos, e 
eu passo a palavra para o Amarildo Baesso, do MI.

AMARILDO BAESSO3 

Bom dia a todos! Eu queria, em nome do secretário Glauco Mendes, que                   
infelizmente não pôde vir e me delegou este papel de representar a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional, agradecer a 
presença de todos. Agradecer a presença dos representantes dos núcleos estaduais 
de fronteira. É muito importante para nós, que temos a responsabilidade e a atri-
buição de cuidar das políticas públicas para a faixa de fronteira, esta parceria com 
os estados. [Desejo] cumprimentar também os colegas do Ipea e o pessoal que está 
desenvolvendo o trabalho em uma parceria já de bastante tempo. 

Eu e o Marco Aurélio já estivemos juntos em vários momentos, não apenas 
pelo Ministério da Integração Nacional. Marco quase sempre aqui pelo Ipea, mas 
eu pelo Ministério do Planejamento [, Desenvolvimento e Gestão – MP] e por 
outras áreas do governo. Parcerias muito importantes. O Ipea é uma instituição da 
maior importância para o governo brasileiro e para a sociedade brasileira também. 
E nosso parceiro também. Já tivemos muitos contatos com a Cepal, com o Carlos 
Mussi. Já organizamos um grande evento uma vez, de planejamento territorial, com 
o apoio da Cepal. Este é apenas o mais emblemático, eu diria, mas tivemos vários 
outros. O IBGE, também, é uma parceria muito importante, assim como a Unasul.

Eu queria, rapidamente, falar da importância da faixa de fronteira para o 
Ministério da Integração Nacional. Nós estamos com esta responsabilidade já há 
algum tempo. O Brasil demorou algum tempo para colocar a questão da fronteira 
seca na pauta das políticas públicas, na agenda de políticas públicas, e isto tem um 
pouco a ver com a própria história do Brasil, com sua interiorização. 

A fronteira, mais recentemente, tem apresentado um problema, no sentido 
de demandar política pública; não um problema no sentido negativo, mas no 
sentido positivo, de alertar os governos sobre a necessidade de desenvolver políticas 
específicas para a faixa de fronteira. E nós estamos com essa responsabilidade, que 
é um dos lados da política pública, e acho que é o mais desafiador, que é o lado 
das políticas públicas de desenvolvimento. 

A fronteira tem tido um olhar mais de segurança pública, de defesa, que 
eu reputo [ser] da maior importância, mas o ministério tem esta incumbência 
de cuidar deste outro lado, da questão do desenvolvimento da faixa de fronteira, 
[em] que eu acredito muito e a literatura demonstra como muito relevante. Mas 
eu tenho uma crença particular sobre a ideia de que o desenvolvimento tem uma 

3. Diretor do Departamento de Gestão de Programas de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração 
Nacional (MI).
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contribuição fundamental, eu diria, para a própria questão de segurança pública 
e de defesa. Então, é importante manter na agenda este viés do desenvolvimento 
da faixa de fronteira. 

Temos feito alguns esforços, pois o período que passamos recentemente não 
foi muito propício, com algumas dificuldades, em geral, e orçamentária, em par-
ticular, neste último ano e meio que estou à frente do departamento. Então, não 
tivemos ações concretas muito expressivas no território, mas aproveitamos para 
trabalhar muito nesta área de planejamento, de estudo, de preparação para um 
período que acreditamos que seja mais estável. 

Então, o trabalho da secretaria tem sido muito nesta linha, e esta parceria 
com o Ipea está dentro dessa lógica, de termos elementos, de qualificar argumentos 
para a defesa do desenvolvimento na faixa de fronteira. 

Vejo este evento, esta parceria, dentro deste espírito. É importante que tenha-
mos muito êxito nesta oficina, e o meu desejo é este: que o trabalho tenha muito 
êxito e que a gente consiga sair daqui com resultados muito positivos. Sei que 
os estudos já estão bem desenvolvidos, bem avançados, e que, aqui, nós estamos 
mais para dar contribuições finais para a formatação do trabalho que pretendemos 
publicar em parceria no próximo período. Muito obrigado.

CARLOS HENRIQUE FIALHO MUSSI4 

Bom dia a todos e a todas! Quero agradecer o convite do Ipea. Agradeço sempre a 
colaboração e atenção, e o Amarildo Baesso, também, parceiro aqui do Ministério 
da Integração Nacional. Eu vou ser breve, porque eu creio que depois terá uma 
participação nossa um pouco maior.

Eu vou colocar um grande desafio, porque aqui está se falando de faixa de 
fronteira, mas para a Cepal são fronteiras, quer dizer, não termina ali no limite 
entre os países, estamos falando de fronteiras entre países; então, isso traz ainda 
mais complicações de como coordenar, como obter informações, de como tratar 
isso. É como morar em uma vila, e você quer arrumar o seu lado da entrada da 
vila, mas tem um outro lado, que também tem que coordenar. 

Confesso que também não temos sido tão bem-sucedidos em fazer esta visão 
dos dois lados. A Cepal tem experiência nas sub-regiões; no Cone Sul, há uma grande 
literatura [disponibilizada] pela Cepal, principalmente no escritório de Buenos Aires, 
pela fronteira nossa no Cone Sul. Temos algum tratamento de fronteira dentro da 
América Central e, claro, não podemos esquecer da nossa grande fronteira da América 
Latina, que está tendo cada vez mais atenção se vai ter muro ou não, que é a fronteira 
entre México e Estados Unidos, e todas as complicações que daí decorrem. 

4. Diretor da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) no Brasil. 
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Aqui com o Ipea, há mais de quinze anos, o tema da fronteira surge perio-
dicamente. Temos tentado colaborar; por exemplo, toda vez que sai um censo, 
[tentamos] pegar os dados do Redatam [Retrieval of Data for Small Areas by 
Microcomputer],5 que é a nossa base de dados municipal, e tentar ver como con-
versar os dois lados da fronteira e também [obter] informações dessa literatura. 

Temos, também, trabalho da rede urbana, que é um esforço de integração, e, 
claro, as pessoas esquecem que, quando se fala em integração, se passa pela fronteira. 
Muitas vezes, o termo integração esquece que ali no meio tem a fronteira. E também 
temos todos os trabalhos que podem ser aplicados nas cidades da fronteira, como 
temos recentemente trabalhado a Habitat III [Terceira Conferência das Nações 
Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável].

E eu deixei por último talvez a nossa principal contribuição, e aqui está       
Maurício Cuervo, que tem trabalhos pelo Instituto Latino-Americano e do Caribe de 
Planejamento Econômico e Social (Ilpes), e que também tem feito pesquisas desde 
a época do Centro de Treinamento para o Desenvolvimento Econômico e Social 
(Cendec) do Ipea. Há aqueles que ainda lembram do Cendec, que nós fizemos um 
treinamento no Ipea, que havia todo um esforço de discussão de desenvolvimento 
regional, e que o conceito hoje é de desenvolvimento territorial local. 

E, por meio do Ilpes e do Ipea, trabalhamos muito este conceito de desen-
volvimento regional, tentando nos aproximar das questões das fronteiras, con-
juntamente com o então Ministério do Interior. Com o Amarildo, nós fizemos 
dezoito ou dezenove cursos de desenvolvimento territorial, local, em municípios 
em diferentes locais do país, e não sei se não foi um ou dois em zona de fronteira, 
e tentamos até convidar parceiros do outro lado da fronteira. 

Era um curso bem interessante, com a proposta de montar um plano de 
ação para aquela microrregião; além de treinar as equipes estaduais e municipais, 
também trazíamos à comunidade o gerente do Banco do Brasil (BB) etc. Não sei 
se uma vez chegamos a convidar os padres, os pastores, mas acho que em breve 
deverão, também, estar presentes na comunidade. E creio que este exercício de 
fronteira foi algo interessante e mostra um pouco a desconexão, como o Marco 
Aurélio comentou, entre a distância das fronteiras e as decisões nas capitais.  
E, muitas vezes, este é o maior desafio que vocês têm: “como trazer as demandas 
da fronteira para dentro do planejamento plurianual, federal”. 

De novo, eu gostaria de agradecer a oportunidade e sempre lembrar que é 
plural, fronteiras, e não somente fronteira. 

5. Sistema computacional amigável e interativo, que realiza análise de informação de censos, pesquisas, indicadores 
nacionais/regionais, entre outros exemplos.


