
CAPÍTULO 3

PESQUISA E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A FRONTEIRA

INTRODUÇÃO

Bolívar Pêgo1

Obrigado, Marco. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Queria, inicial-
mente, passar aos agradecimentos. Agradecer ao Ministério da Integração Nacional 
(MI) pela parceria que já colheu alguns frutos relevantes, e esta proposta da oficina 
é mais um passo para o fortalecimento dessa parceria. Agradecer a todos vocês e 
aos nossos convidados da mesa. 

Quero registrar a presença de alguns convidados. Eu vou me referir a apenas 
um de cada instituição, mas logicamente me referindo aos demais. Gostaria de 
registrar a presença do conselheiro Eduardo Ferreira, do Ministério das Relações 
Exteriores (MRE), aqui presente à mesa; do gerente Francisco Djalma Cesse, 
do Ministério da Defesa (MD); do professor Eduardo Cavalcanti, do OBMigra 
[Observatório das Migrações Internacionais]; da ministra Márcia Loureiro, do 
Ministério da Justiça e Cidadania (MJ); do coordenador da Superintendência de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Carlos Magno; de todos os repre-
sentantes dos estados; e aos colegas do Ipea, obrigado pela presença. 

O objetivo da nossa oficina, que já foi abordado pelo Marco e pelo Amarildo, 
é retomar a construção do tema dentro da casa. O tema está na agenda política. 
Recentemente, o próprio governo criou um grupo, composto por MD, MJ e MRE, 
com um foco muito claro de trabalhar e acompanhar fluxos transfronteiriços, como 
drogas, comércio e armas nas fronteiras. 

Esses temas são muito relevantes, mas a gente sabe que existem outros ligados 
à fronteira que são também relevantes. E isso reforça o nosso desejo de querer cons-
truir uma linha de pesquisa no Ipea, não uma pesquisa, mas uma linha de pesquisa. 

E, diante do momento que vivemos, trazer parceiros se torna mais relevante 
ainda, pois nós não somos os detentores do saber, nós queremos ampliar este saber. 
Dessa forma, todas as instituições que estão aqui podem nos ajudar a construir 
essa linha de pesquisa. 

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) 
do Ipea e moderador.
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Nós não estamos trazendo certezas, muito pelo contrário – na parte da tarde, 
ficará bem claro, por meio do trabalho em grupo –, nós estamos trazendo perguntas, 
questões, dúvidas, para que a gente possa compartilhar com vocês, e ao final nós 
tenhamos produtos específicos, ou mais gerais, que possam nos ajudar a elaborar 
essa linha de pesquisa. 

Como vocês podem ver na programação, teremos as falas dos nossos convi-
dados aqui da mesa. Na parte da tarde, nós queríamos iniciar com o prefeito Altair 
Rittes (de Dionísio Cerqueira), que traria um estudo de caso muito relevante de 
Santa Catarina, por sugestão do Ministério da Integração. Mas, antes de ontem, ele 
comunicou que não poderia comparecer, e não foi possível agendar outra pessoa 
para substituir. 

A programação da tarde continua a mesma, e os demais temas e apresentações 
da parte da manhã estão mantidos. Amanhã, nós teremos uma apresentação da 
pesquisa continental, de fronteira, com três importantes debatedores; em seguida, 
a parte nacional e fronteira, com mais três importantes debatedores. 

Procuramos mesclar oficina com grupo de trabalho e debate para que nós 
pudéssemos colher mais frutos e também sair daqui com um horizonte mais sedi-
mentado para construir essa linha de pesquisa.

Agora, pela manhã, teremos cinco apresentações, quais sejam: 

• Pesquisa e políticas públicas para a fronteira (Ernesto Galindo – Ipea);

• Fronteira e integração nacional (Alexandre Peixoto – MI);

• Fronteira econômica e social sul-americana (Carlos Mussi – Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe – Cepal);

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

• Fronteira como instrumento do desenvolvimento sul-americano (Pedro 
Barros – União das Nações Sul-Americanas – Unasul).

Destaco que cada palestrante terá trinta minutos para sua apresentação. Dian-
te disso, e sem querer tomar mais tempo, eu passo a palavra para nosso primeiro 
palestrante, que é o coordenador de estudos urbanos do Ipea, Ernesto Galindo. 
Ernesto, por favor, você tem trinta minutos.



Pesquisa e Políticas Públicas para a Fronteira  | 31

Ernesto Galindo.2  Foto: Ipea Eventos.

Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Antes de dar início à discussão, 
eu vou só estender e detalhar um pouco o agradecimento que o Bolívar Pêgo 
já fez. Nossa equipe mescla o projeto Rede Urbana com o projeto Fronteira, 
contando, além de mim e do Bolívar, com a Rosa Moura, a Samara Oliveira 
– a quem agradecemos muito por ter viabilizado toda esta parte logística, que 
dá bastante trabalho –, a Caroline Krüger, a Maria Nunes e a Paula Moreira, 
também nossa bolsista. Agradecemos a todos pela ajuda, e vamos dar início.

A ideia dessa discussão é abrir um pouco para que depois o IBGE, a Cepal, 
o MI e a Unasul tratem especificamente dos seus tópicos. É uma mesa tratando 
da discussão das políticas públicas para a fronteira, falando da questão do tema da 
fronteira, dos centros que têm estudado mais especificamente esta discussão, das 
pesquisas do Ipea na área, de algumas políticas públicas que estão mais vinculadas 
a essa questão e dos desafios, embasando a própria discussão da fronteira. Não vou 
entrar em muitos detalhes em nenhum destes tópicos. 

2. A apresentação pode ser vista por meio do seguinte link disponível em: <https://goo.gl/oXeRW5>.
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Não sei se vocês conhecem, mas eu tenho visto em congressos científicos 
uma ferramenta do Google chamada Ngram Viewer (gráfico 1). A partir dela, dá 
para verificar o número de citações para determinados temas dentro das publica-
ções. Ela ainda não contém termos em português, então, na pesquisa em inglês, 
o termo fronteira tem uma série de variações, pois border remete a uma série de 
outros temas que não são específicos, evidentemente, à discussão de fronteira que 
estamos tendo aqui. Então, se a gente insere border de uma forma geral, vê-se um 
pouco do crescimento das citações dele, uma linha relativamente contínua, sem 
nenhum ponto de quebra específico. 

GRÁFICO 1
Ferramenta Ngram Viewer: pesquisa utilizando o termo border 

Fonte e elaboração: Google.
Obs.:  Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Mas quando você coloca borderland, que é um termo específico da questão 
de fronteira, você percebe que, principalmente no início do século XX, começa a 
ter uma maior citação. A questão da queda não significa que o tema tenha deixado 
de ser tratado, mas que possivelmente houve uma queda de publicações que citem 
especificamente o tema (gráfico 2). 
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GRÁFICO 2
Ferramenta Ngram Viewer: pesquisa utilizando o termo borderland

Fonte e elaboração: Google.
Obs.:  Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Nós sempre tentamos defender o envolvimento de parceiros, e eu vou reforçar 
bastante este ponto. O Ipea não tem condições de tocar qualquer tema sozinho. Nós 
temos limitações, por isso é sempre importante contarmos com o conhecimento, o 
saber e a bagagem que outras instituições têm nesta questão. Neste sentido, é sempre 
importante contar com as universidades e os institutos de pesquisa, sejam ou não 
vinculados diretamente ao governo. Os comitês e sua institucionalidade dentro 
do MI reforçam isso. E, evidentemente, há diversos espaços do governo – embora 
setoriais – que tratam do tema, que muitas vezes têm relação com a discussão de 
fronteira, bem como têm relevância para o assunto. Citei alguns deles aqui. Alguns, 
inclusive, estão presentes, [com] outros temos contado para esta discussão. 

Com relação especificamente à pesquisa, a Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana (Unila) e a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), pela 
própria implantação delas, são universidades que têm um rebatimento forte nesta 
discussão. Tem o grupo Retis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
que é bastante conhecido; o que estuda fronteira, na Universidad de Buenos Aires 
(UBA), Grupo de Estudio sobre Fronteras, do Instituto de Geografía; um na Uni-
versidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Grupo de Estudos Fronteiriços; 
e um na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Observatório da 
Fronteira. Também tem um grupo estudando na Universidade Federal do Amapá 
(Unifap) – Observatório das Fronteiras do Platô das Guianas –, e tem vários grupos 
no Brasil, dentro e fora das universidades, que estudam a questão da migração. Mas 
eu preferi citar aqui, mais especificamente, quem trata de fronteira. 
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Como eu disse, há diversos temas que rebatem sobre a fronteira, mas não 
são específicos do estudo de fronteira, como o OBMigra, por exemplo. No Ipea, 
além do nosso próprio projeto em parceria com o MI (Projeto Fronteira MI-
-Ipea-Regional), que está na nossa Dirur, mas dentro da regional e urbana, tem 
também o grupo mais internacional, que o Alexandre Cunha coordena, mais 
envolvido com a questão internacional, estudando as drogas entre o Brasil e o 
Uruguai (Monitoramento da zona de fronteira Brasil-Uruguai-Internacional). 
Estamos bastante interessados nesta questão da fronteira, incluindo também 
este novo momento do Uruguai, com a liberação do uso da cannabis.

A grande referência que temos, tanto institucional quanto acadêmica, é 
a Proposta de Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de 
Fronteira, financiada pelo MI, com o envolvimento do Grupo Retis, da pro-
fessora Lia Osório Machado e sua equipe, professora Rebeca Steiman e uma 
série de outros pesquisadores. É um estudo de bastante fôlego, que necessita 
de certa atualização, pois já tem uns dez anos. Mas é um estudo de quatro-
centas páginas, que aborda, até onde vai o meu limite, a minha “fronteira” de 
conhecimento, praticamente tudo que há sobre a questão de fronteira no Brasil.  
É essencial retomar este estudo para qualquer discussão de fronteira. Então, 
acho interessante que ele seja colocado aqui como marco. A questão é contri-
buir para o aprimoramento do programa, da política, mas tem uma série de 
outras utilidades também.

Bom, como política pública, o programa mais diretamente vinculado à 
fronteira, ainda que não haja tantos recursos, é o Programa de Desenvolvimento 
da Faixa de Fronteira, mas evidentemente existe uma série de programas que 
têm rebatimento sobre a fronteira, exatamente porque há políticas públicas 
que se voltam para o país como um todo. Então, tem políticas públicas que 
rebatem sobre a fronteira de forma indireta, em relação ao perfil observado 
nela por meio de programas com critérios de elegibilidade; e tem os programas 
em geral, que são para todo o Brasil, independentemente das características 
do município ou da região, e que também se rebatem não necessariamente 
na fronteira, claro. 

Sobre o Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, no próprio 
estudo do Retis com o MI, foi mapeada a questão dos investimentos, o total 
dos convênios vinculados ao programa de fronteira por faixas de R$ 100 mil a 
R$ 1 milhão; R$ 1 milhão a R$ 5 milhões; maiores que R$ 5 milhões e maiores 
que R$ 10 milhões (mapa 1).
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MAPA 1
Programa de Desenvolvimento Social da Faixa de Fronteira: investimentos (1999-2002)
(Em R$)

Fonte: MI (2002).
Elaboração: Grupo Retis.
Obs.: 1. Não inclui os municípios instalados a partir de 2001.

2. Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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Percebe-se que, no Norte, houve investimentos pontuais maiores, prin-
cipalmente no Acre e em Roraima, e pulverização de vários investimentos. 
Percebe-se também que, principalmente no arco central, bem no miolo do Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, houve menos investimentos, especificamente 
pelo programa, talvez em função da menor presença de cidades gêmeas. Pode 
ser que isso tenha algum efeito, mas o Alexandre Peixoto pode explicar melhor 
que eu, sem dúvida.  

Toda a discussão sobre as fronteiras, desde o início dos marcos legais 
até as constituições nossas, sempre teve um vínculo maior com o tema da 
defesa. Não sei se vocês estão acompanhando, mas está ocorrendo mais uma 
operação Ágata. Recursos humanos e financeiros de ponta são alocados nesta 
operação, que tem mais este foco de defesa, combatendo o tráfico e o con-
trabando. Mais uma vez reforçando, independentemente da importância, a 
questão da defesa. E, na própria discussão de criação do comitê executivo de 
coordenação das fronteiras do governo interino, a gente não sabe exatamente 
como vai ficar esta situação, mas eles estão focando no tráfico e contrabando 
de armas e mercadorias.

Acredito que vocês já conheçam os três arcos no Brasil: Norte, Central e 
Sul. A definição da faixa de fronteira com os 150 km parte de 1937. Mas antes 
de 1937, no período de 1934 a 1937, era de 100 km, uma faixa um pouco 
menor. E antes de 1934, a partir de 1880, havia uma definição por léguas, 
eram 10 léguas,3 que seriam o equivalente a 66 km (mapa 2).

3. Légua terrestre antiga (1 légua = 6,6 km).
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MAPA 2
Arcos Norte, Central e Sul e evolução da faixa de fronteira oeste do Brasil

Fonte e elaboração: Grupo Retis (2002).
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Percebe-se que a abrangência foi se alterando bastante, e quando se observa 
um pouco melhor o que seriam estes municípios, o que seriam estas cidades, o 
corte dos 150 km inclui tanto os municípios que estão totalmente dentro da faixa 
de fronteira quanto aqueles que estão apenas “tocando” na faixa. Numa discussão 
mais detalhada, poder-se-ia pensar em quatro situações: i) os municípios que tocam 
a faixa, mas não necessariamente estão dentro dela; ii) a zona de fronteira, que 
seria uma relação de fato mais direta, não necessariamente que esteja na linha; iii) 
a linha de fronteira, que seria composta por estes municípios que estão tocando os 
limites com outros países; e iv) as próprias cidades gêmeas, que seriam um nível de 
relação maior, um ápice da discussão dessa zona de fronteira (mapa 3). 
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MAPA 3
Faixa, linha, zona e cidade gêmea da fronteira oeste brasileira

Fonte e elaboração: Grupo Retis (2002).
Elaboração: Grupo Retis.

O próprio Grupo Retis, nesse estudo para o MI, procurou identificar quais 
são aqueles municípios que, mesmo com território fora da faixa de fronteira, sua 
sede não está. Então, há realidades muito diferentes, relacionamentos muito dife-
rentes e impactos muito diferentes em cada situação dessas. Ou seja, apesar do que 
o Carlos Mussi já havia comentado, são fronteiras (e não fronteira, no singular), 
são realidades bastante diversas (mapa 4).
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MAPA 4
Faixa de fronteira: municípios (2003)

Fonte e elaboração: Grupo Retis (2002).
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Tocando essa questão da realidade bastante diversa, havia uma distribuição 
populacional em 2000, distribuída em (linha de) fronteira, Amazônia Legal, litoral, 
semiárido e outras regiões, na qual 0,86% na (linha de) fronteira, e em 2010 isto 
diminuiu para 0,78% (figura 1). 
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FIGURA 1
Percentual da população em municípios por tipo de município (2000 e 2010)

2000

Fronteira

0,86%

Amazônia

9,97%

57,04%

0,72%

Litoral 
17,93%

0,02%

0,01%

Semiárido

11,98%

1,16%

0,32%

2010

Fronteira

0,78%

Amazônia

10,71%

56,40%

0,79%

Litoral 
18,18%

0,02%

0,01%

Semiárido

11,50%

1,27%

0,35%

Fonte: Ipea (2012).
Elaboração: Galindo (2012).

Houve aumento de população na Amazônia Legal e no litoral, mas uma redução 
no Semiárido e nas fronteiras. Mas precisa-se entender isso com muito cuidado. No 
sul do país, houve, nestes últimos dez anos, uma diminuição de população em muitos 
municípios. A dinâmica é muito diferente do arco Norte, que ganhou população. 
Então, não dá para imaginar que as fronteiras estão perdendo população. Vejam 
que estou tratando de uma variável bastante simples, apenas a população, e já tem 
uma diferenciação bastante grande nas análises dos arcos (mapa 5).

MAPA 5
Taxa geométrica média anual (2000-2010)

Fonte: Ipea (2012).
Elaboração: Ipea.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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No estudo que fizemos para o projeto Rede Urbana, juntamente com a 
Rosa Moura, tratamos das relações entre municípios do ponto de vista do fluxo 
pendular. Foram identificados municípios em que mais de 10% da população se 
deslocam para outro município em fluxo pendular, classificados em municípios 
mais urbanos, em transição, e mais rurais (mapa 6).

MAPA 6
Mobilidade pendular para trabalho e/ou estudo (2010)¹ 

Fonte: IBGE (2012).
Elaboração: Galindo et al. (2014).
Nota: ¹ Fluxo maior que 10% dos que estudam ou trabalham.

Percebe-se que, independentemente da característica, onde existe uma 
dinâmica maior de municípios na fronteira é no arco Sul. Estes fatos são apenas 
para ilustrar diferenças muito rudimentares, mas [indicem] que temos que ter 
muito cuidado para analisar a fronteira como se fosse uma só – e olha que eu 
não estou nem ultrapassando a fronteira para discutir a diferença entre os países 
com os quais a gente se relaciona. 
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Tem uma divisão muito interessante utilizada na literatura pelo Grupo 
Retis para o MI, adotada pelo Programa de Promoção do Desenvolvimento 
da Faixa de Fronteira (PDFF), que define cinco níveis de relacionamento em 
fronteira, o que eles chamam de margem, zona-tampão, frente, capilar e sinapse.  
A margem seria um nível menos maduro de relacionamento, um relacionamento 
muito frágil, com uma série de barreiras para se relacionar em diversos aspectos.  
A zona-tampão também tem um pouco essa situação, mas com um pouco mais 
de avanços, e você tem duas situações: uma que é promovida pelo Estado e outra 
que é espontânea. Quando você chega na classe frente, tem uma certa impulsão 
de relacionamento, seja pela questão militar, seja pela questão indígena, seja 
pela questão da frente pioneira. Você passa pelo que eles chamam de capilar até 
chegar à sinapse, que seria o ápice do relacionamento, que, em geral, se remete a 
questões das cidades gêmeas. Esta heterogeneidade você tem dentro de cada arco. 
Por isso temos que ter um cuidado ao analisar as fronteiras como uma só.  Tome 
por exemplo o arco Norte, no qual se encontra toda esta distribuição (figura 2):

FIGURA 2
Tipologia das interações fronteiriças: arco Norte

Fonte e elaboração: Grupo Retis.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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Ou o arco Central, em que há situações bem diferentes e elas não estão vin-
culadas por estarem dentro de determinado arco (figura 3).

FIGURA 3
Tipologia das interações fronteiriças: arco Central 

Fonte e elaboração: Grupo Retis.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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Também se dá no arco Sul, com uma dinâmica maior (figura 4):

FIGURA 4
Tipologia das interações fronteiriças: arco Sul

Fonte e elaboração: Grupo Retis.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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A ideia aqui foi expor essas diferenças e mostrar que, apesar de haver um 
programa ou uma ação específica, independentemente de estar ou não em uma 
fase de maior quantidade de recursos, não dá para se tratar a fronteira como uma 
só. Não dá também para trabalhar a fronteira, do ponto de vista do governo ou 
de políticas públicas, simplesmente com o programa de fronteiras, pois todas as 
outras políticas se relacionam com a fronteira. Obrigado.




