
CAPÍTULO 7

FRONTEIRA COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO  
SUL-AMERICANO

Pedro Silva Barros1

 Foto: Ipea Eventos.2

Bom dia a todos. Quero agradecer ao Bolívar Pêgo pelo convite.

Há um eixo articulador que foi uma decisão de organização da própria  
Secretaria-Geral; o atual secretário-geral definiu essa agenda antes da minha chegada. 
Trata-se das cadeias sociais de valor como eixo articulador da agenda econômica.

O espaço principal de discussão vai ser um seminário no próximo mês, na 
própria Secretaria-Geral, e ele tem alguns temas nos quais já se trabalha. São os 
temas dos recursos naturais, que foram centrais na produção nos negócios da Unasul 

1. Diretor de Assuntos Econômicos da União das Nações Sul-Americanas (Unasul). A apresentação pode ser vista por 
meio do seguinte link: <https://goo.gl/oXeRW5r>.
2. Fazem também parte da foto: Bolívar Pêgo (Ipea, moderador, ao centro) e João Mendes da Rocha Neto (Presidência 
da República (PR), primeiro à esquerda).
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[União de Nações Sul-Americanas] nos anos de 2012 e 2013, ou 2013 e 2014, na 
gestão de Dário Rodrigues, mas também há outros dois projetos. 

O Fundo de Iniciativas Comuns (FIC) financia alguns projetos da Unasul, 
e esses dois são feitos em articulação com a Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal): o índice de ampliação regional – em seguida vai haver 
uma abordagem específica sobre isso –, e o projeto sobre integração produtiva.

A parte que se destaca nessa agenda, para os objetivos da nossa discussão de 
hoje, é o tema desenvolvimento fronteiriço e o Sistema de Informações Geográficas 
(SIG) da Unasul. Existe um site que tem os mapas da região em dez capas com 
informações sobre hidrovias e outras mais vinculadas à infraestrutura. Esse sistema 
foi recentemente entregue, está ainda na primeira fase. Nossa proposta é que, a 
partir de agora, a segunda fase se concentre não só nas informações de infraestru-
tura, mas também nos dados socioeconômicos, com um recorte mais substancial 
para ser inserido em fronteiras.

Depois, há outros temas, por exemplo, contas públicas, agricultura familiar, 
que é trabalhado e articulado com a rede de grupo familiar do Mercosul [Mercado 
Comum do Sul], o tema dos medicamentos genéricos e um banco de preços de 
medicamentos, que é outra iniciativa sobre a qual aqui não cabe [nos] alongar, 
mas que temos trabalhado.

O Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) tem 
esse grupo de trabalho especializado no tema fronteiriço, e tem várias declarações 
que falam sobre o tema. Em uma delas há uma discussão histórica, com vários casos 
importantes e detalhados, e estudos mais complexos sobre o tema de passos de 
fronteira, e o site que está aí.3 O SIG, que é a proposta de ser uma base concentrada 
em dados sobre fronteira, em cujo site se possa acessar as informações dos mapas 
da Unasul, como esses dez mapas que mencionei. Esse foi um projeto feito dentro 
dessa estrutura de Fundo de Iniciativas Comuns, que é uma sugestão que não sei 
como vai tratar o tema em seguida, mas é uma possibilidade do Brasil apresentar 
a proposta do FIC. Claro que isso pode ser feito em comum com a secretaria 
também, ou em comum com outros países, mas poderia haver um trabalho mais 
articulado com essa segunda fase do sistema.

A primeira fase foi concluída. Em geral, todas as ações são feitas com o 
apoio dos conjuntos dos países; no caso [d]a primeira fase desse sistema de infor-
mação geográfica, a Argentina foi o país líder e tem interesse em prosseguir nessa  
segunda fase. Eventualmente, ela poderia se associar aos projetos que já vêm sendo           
executados, ou de alguma forma vincular com esse sistema e debater e participar, 
fazer esse trabalho em conjunto. É um espaço importante. Então, dentre os temas 

3. Disponível em: <http://www.sig.cosiplan.unasursg.org/>.
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que são trabalhados nos diferentes conselhos, acho que esse é o que teria mais apro-
ximação com as atividades que levaram a discussão de ontem e hoje nesta oficina.

Como comentei, a primeira fase tem dez capas de mapas: infraestrutura, 
divisão política e administrativa, hidrografia, áreas protegidas, portos, estradas. 
A segunda fase incorporaria informações socioeconômicas, que particularmente 
interessariam ao tema de fronteira e que ajudariam a ser um instrumento para 
programação de discussão de políticas públicas com grupos.

Agora eu vou mencionar os contratados dos outros conselhos: diferente 
do Cosiplan, os outros conselhos tratam do termo fronteira, em geral, de forma 
marginal. No Cosiplan, como referência bibliográfica, vamos dizer assim, há um 
seminário que foi realizado em 2014 por esse Grupo de Trabalho Especializado 
(GTE) e nele estão disponíveis dezoito apresentações bem detalhadas sobre as 
principais discussões que acompanham o grupo de trabalho. Eu vi as apresentações 
na semana passada, no site, mas não pude trazer a apresentação aqui, pois o site 
estava fora do ar hoje pela manhã. Não é comum que ele esteja fora do ar, foi uma 
coincidência. No site tem, então, essas dezoito apresentações, bem interessantes 
para o debate neste seminário. Foi o principal já realizado pela Unasul com o tema 
fronteira, realizado em 2014. Me comprometo a enviar as dezoito apresentações 
para compartilhar com os colegas.

Ali tem a forma, tem várias ações que são bilaterais. A mais desenvolvida 
para esse termo de fronteira, dentro do Cosiplan, é a que se refere às relações entre 
Argentina e Chile. Essa foi definida no Cosiplan como projeto piloto para o plano 
de fronteira. Como é um conselho de infraestrutura, as discussões de facilitação dos 
espaços de fronteira estão concentradas no tema de transporte e comércio. É uma 
visão restrita da questão de fronteira, mas é um desenvolvimento bastante grande. 
Não dentro desse grupo de trabalho, mas há várias outras iniciativas bilaterais na 
região; uma programação com várias do Brasil que já foram discutidas ou serão 
discutidas aqui nesse espaço. 

O Equador tem em comum com a Colômbia instrumentos com relação à 
fronteira, bastante desenvolvidos, que incluem a atenção à saúde em conjunto, 
educacional em conjunto, sem a necessidade de dois trâmites para a carga e comér-
cio, mas também toda uma atenção em serviços públicos, e também em políticas 
públicas em comum. São dois casos também apresentados de forma mais extensa 
nessas apresentações.

No tema do conselho energético, as ações principais do Conselho Energético 
estão nesse mapa de repartição e integração energética; há também balanço ener-
gético da região, que tem algumas outras questões específicas, mas há uma decisão 
que trata e fala do tema de fronteira, mas ainda no teor de fronteira apresentado 
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pontualmente para discussão no congresso de transmissão de energia elétrica, então 
[se trata de] uma visão também estreita e restrita do tema fronteiriço. 

Dentro do Conselho de Economia e Finanças, há dois projetos que estão 
sendo executados. Este conselho reúne os presidentes dos bancos centrais e dos 
ministros da fazenda dos doze países. Em 2009, quando ele foi criado, em 2010 e 
2011, houve reuniões sistemáticas, mas se perdeu muita intensidade no último ano, 
pois não houve alguma reunião do conselho sul-americano que poderia responder 
às discussões da crise econômica, possíveis saídas e soluções etc. Isso não foi feito. 
Mas há dois projetos desse conselho, dois projetos de iniciativas comuns, que têm 
sido desenvolvidos inclusive com a Cepal. Há esse de financiamento regional, 
mas não há um recorte fronteiriço, e tem outro sobre integração produtiva, no 
qual tampouco há um recorte sobre a questão fronteiriça. Então, a discussão do 
conselho de economia e finanças se restringe a esses dois projetos hoje e não há 
um recorte fronteiriço.

No Conselho Sul-Americano de Ciência, Tecnologia e Informação foi 
aprovado, recentemente, o seu plano de ação para esse abril próximo. Em abril 
ocorreu a última reunião da Presidência da Unasul no Uruguai. Só um parên-
tese: a Unasul tem sua assembleia geral, que é anual, com um corpo restrito de 
funcionários, há também um secretário-geral, há cinco diretorias, uma delas é 
de assuntos econômicos, que eu acompanho, e há a presidência, que preside os 
conselhos e é rotativa e anual, seguindo a ordem alfabética. Era o Uruguai e agora 
em abril deste ano assumiu a Venezuela, que vai até abril do próximo ano, quando 
passará para a Argentina, e assim vai!  Então, há oscilações nas discussões dentro 
dos conselhos, de empenho, de ênfase, de prioridades. A proposta na formula-
ção da Secretaria-Geral da Unasul e da organização é que os temas possam ser 
acompanhados de forma mais consistente, e foi aprovada. O Brasil acompanha 
essa rede sobre enfermidades transmitidas e, também, os temas de segurança e 
soberania alimentar e nutricional com bastante empenho, mas em ambas não há 
um recorte sobre o tema fronteiriço.

Um outro conselho, fora da agenda econômica, é o Conselho de Defesa 
Sul-Americana, que tem uma importância maior, comparado aos outros. Ele vem 
executando trabalhos com mais organização. Esse, o Cosiplan e o Conselho Elei-
toral, eles têm mais sucesso, mais condições.

Mas aí tem um mecanismo que foi definido em mandato presidencial, de 
somente com confiança, segurança, que é literalmente a transcrição do que foi 
aprovado, e tem os instrumentos de notificação, de atividades militares próximos à 
entrada de fronteira; basicamente é isso. Depois da criação do Conselho de Defesa 
Sul-Americano, começou a acontecer uma série de atividades de exercícios militares 
em conjunto, inclusive em região de fronteira. Não necessariamente participamos 
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em todos, mas são convidados os doze países. É um tipo de exercício que a região 
não tinha tradição de executar, ai há esse recorte fronteiriço.

No Conselho Sul-Americano de Cultura, há pouca discussão sobre fronteira; 
a discussão é mais preventiva, e as declarações que apresentam o tema de fronteira 
referem-se à necessidade de fortalecer mecanismos e procedimentos para o controle 
e prevenção do tráfico.

Tem esse outro conceito que está fora da rede econômica, da rede social, que 
é o sul-americano de desenvolvimento social. Para a elaboração do seu programa, 
foram feitas contribuições de outros conceitos, e aí aparece de novo o Cosiplan com 
o tema de conectividade, de vinculação para o potencial produtivo, e trata dos pon-
tos de fronteira. Há, também, uma contribuição do Conselho de Educação para o 
planejamento em nível de desenvolvimento social, que fala das regiões de fronteira.

E os comunicados presidenciais, que seriam a medida principal depois do 
tratado de regulamentação da Unasul. A menção que foi feita também, a menção 
de algum comunicado especial já foi a luta contra o terrorismo em todas as suas 
formas e manifestações, e fala sobre controles eficientes nas fronteiras. Não há nos 
comunicados presidenciais menções mais fortes ao desenvolvimento de fronteiras e 
de forma próxima ao que tem sido trabalhado aqui no seminário, com uma visão 
mais integral. Nos comunicados presidenciais isso não aparece, mas em todos os 
órgãos da constituição da Unasul e no próprio espírito do trabalho constitutivo 
do regimento que organiza o nosso trabalho há abertura bastante forte ao tema 
de fronteira.

Então, essa é uma breve apresentação de como o tema tem sido trabalhado 
nos diferentes conselhos. Reforço a parte do Sistema de Informação Geográfica 
(SIG). Esse sistema tem há dois meses esse site, as informações, e os dez mapas que 
eu havia comentado. Enfim, esse está funcionando. Tem os documentos, as infor-
mações, e o objetivo é trazer essa mensagem de trabalhar em conjunto a segunda 
fase desse projeto, que, além dos dados sobre infraestrutura, pretende incluir os 
dados socioeconômicos de fronteira, que têm mais potencial de integração.

Aproveito só para mencionar que no próximo Boletim de Economia e Política 
Internacional há um texto do Bruno sobre o tema de fronteira relacionado à po-
lítica externa brasileira. Esse é um tema [em] que a gente já vê resultados de um 
trabalho como uma discussão acadêmica, e que foi publicado agora. [Em] outro, 
que eu vou ver uma forma de disponibilizar, a gente fez um longo estudo sobre a 
possibilidade de desenvolvimento da área de fronteira entre Brasil e Venezuela, que 
propunha uma série de ações e políticas públicas de um caso específico, mas que 
poderia ser ampliado.

Finalizo a apresentação e estou aberto a perguntas. Muito obrigado.
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DEBATES

Comentários e perguntas dos convidados

Márcia Loureiro4 

Eu gostaria de fazer um aporte entre dois comentários que considerei bastante úteis 
para a nossa reflexão futura. Um do Amarildo Baesso e outro do Carlos Mussi.  
O Amarildo, logo no início da sua intervenção, se referia ao desenvolvimento como 
promotor da segurança. O Brasil defendeu ativamente esta proposta, justamente 
durante a negociação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).  
O Brasil fez isso, tentando, de certa forma, trazer um contraponto a outros atores 
estatais e não estatais que desejavam imprimir aos ODS um viés que nos parecia 
excessivo, de segurança como um fator prévio para o desenvolvimento. 

O Brasil e outros países em desenvolvimento defendiam a agenda oposta, no 
sentido de que o desenvolvimento também contribui para a promoção da segu-
rança. E esta reflexão em um ambiente multilateral acabou sendo satisfatória, no 
sentido [de] que são conceitos que se reforçam mutuamente. Foi assim que acabou 
prevalecendo na discussão sobre os ODS. 

Então, retomando a referência do Mussi e depois também do Cláudio Stenner 
com relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eu penso também que 
,de fato, o arcabouço dos ODS poderia ser bastante apropriado para esta reflexão, 
para esta discussão sobre fronteiras que o Ipea nos propõe e esta relação de reforço 
mútuo entre desenvolvimento e segurança poderia ser aproveitada como um dos 
marcos conceituais para o desenvolvimento. São comentários muito iniciais que 
mereciam uma reflexão mais aprofundada e um amadurecimento. 

Alessandra Rufino Santos5

Gostaria de compartilhar com vocês uma inquietação que eu tenho enquanto 
pesquisadora do tema fronteira. Destaco que é muito comum o discurso da fronteira 
como problema. Tem poucos estudos sobre as relações de poder e dominação nas 
regiões de fronteira. Esta realidade acontece porque realmente as fronteiras são 
espaços inferiorizados? 

Enquanto socióloga vejo que faltam pesquisas mais direcionadas a uma visão 
micro da fronteira, que deem espaço às condições socioculturais e socioeconômicas 
dos sujeitos da fronteira. Falta, ainda, quem vive na fronteira se perceber como 
sujeito histórico.

4.Ministra, assessora internacional do Ministério da Justiça (MJ). 
5. Professora da Universidade Federal de Roraima (UFRR).
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Só para finalizar, destaco que, nos estudos sobre fronteira, as diferenças  
sociais, econômicas, culturais e étnicas entre os sujeitos sociais da fronteira devem 
ser levadas em consideração sempre que possível, principalmente em regiões de 
fronteira que têm a presença de indígenas e não indígenas, e são marcadas pelas 
características rurais no contexto urbano, como é o caso da tríplice fronteira Brasil, 
Venezuela e Guiana, da região de onde eu venho. 

Maria Amélia Enriquez6

Essa parceria, entre Ipea e Ministério da Integração Nacional (MI), surge em um 
contexto muito maior de políticas públicas. Então, é importante falar da Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), que é um decreto de 2007 que 
tem a faixa de fronteira como região prioritária para a política de desenvolvimento 
regional. Hoje, está em tramitação no Senado um projeto de lei que é fruto do 
resultado da Conferência de Desenvolvimento Regional, e a faixa de fronteira 
permanece como região prioritária para atuação. 

E tem várias outras ações prioritárias que a gente desenvolve enquanto  
Secretaria de Desenvolvimento Regional, que são importantes de destacar. Temos que 
é também fruto da Conferência uma cooperação, que é a Rede Latino-Americana 
de Política de Desenvolvimento Regional, que tem dentro subgrupos de trabalho. 
Um dos subgrupos é de cooperação transfronteiriça e o outro é um subgrupo de 
estatística. 

Quando o Cláudio Stenner fala dos desafios de compatibilizar estes dados 
estatísticos, esse olhar também é o nosso para as políticas de desenvolvimento 
regional que se baseiam, também, nos dados estatísticos. E a gente tem tentado 
fazer uma cooperação técnica com o MI e o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) para que os dados estatísticos sejam, também, compatibilizados 
entre os diversos países da América Latina, para que a gente possa ter um padrão 
de trabalho. 

Junto com isso, também, tem a proposta de fazer um estudo, que eu tenho 
chamado vulgarmente de Regiões de Influência das Cidades (Regic) Internacional, 
pegando um caso de fronteira, para ver como se dá esta interação entre as popula-
ções. E a gente tinha pensado em ser Foz do Iguaçu, como primeiro estudo para 
ver como se dá este deslocamento, este fluxo de população entre os três países. 

Vendo as apresentações do Cláudio e vendo aqui, também, a pesquisadora 
Rosa Moura, também faz parte de outro esforço nosso, da secretaria, um projeto 
dos diálogos setoriais entre Brasil e União Europeia, voltado para um estudo visando 

6.Secretária de Desenvolvimento Regional (Coordenação de Planejamento Estratégico) do estado do Pará.
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pensar metodologia para as redes urbanas de cidades médias. De que estas cidades 
médias precisam para se tornarem um polo de conexão com as outras cidades. 

O que o Cláudio apresenta de conexão, de busca de saúde, de educação, entre 
outros, é muito importante, olhando para a faixa de fronteira. Olhando, também, 
a apresentação de cada um dos arcos, estes vão precisar de políticas públicas dife-
renciadas. O [de] que [se] precisa em Tabatinga (AM) é muito diferente do que 
se precisa em Bagé (RS). 

São políticas públicas diferentes que nos levam a um esforço de pensar essas 
redes e cidades médias, e do que elas precisariam. É muito mais do que metodologia, 
do que falar: “são estas as políticas públicas”. E sim de como pensar. O esforço da 
secretaria e do MI é olhar estas ações e sempre ter a faixa de fronteira como um 
espaço prioritário de nossas ações. 

Eduardo Pereira e Ferreira7 

Eu queria fazer uma menção a dois ou três pontos. O primeiro é um ponto men-
cionado em uma apresentação sobre a zona de fronteira Brasil/Uruguai, para a qual 
foi iniciada uma linha de estudo sobre monitoramento da linha de fronteira Brasil/
Uruguai. Não se teria um pouco mais de informação sobre este ponto específico? 

Também gostaria de fazer menção à relevância do tema tratado pelo Alexan-
dre Peixoto, colega do Ministério da Integração Nacional, sobre a diferença entre 
cooperação internacional e territorial. Este é um ponto de relevância e talvez fosse 
interessante discorrer um pouco mais sobre este ponto específico. 

E, também, gostaria de fazer um convite a todos os colegas, tanto dos go-
vernos estaduais quanto municipais, que venham participar e contribuir para o 
fortalecimento deste subgrupo de trabalho no Mercado Comum do Sul (Mercosul), 
recém-criado, que teve a primeira reunião em Montevidéu. Ademais, haverá no 
próximo semestre uma reunião do Mercosul, e é um espaço de articulação dos 
governos federal e estaduais, e pode ser bem aproveitado. 

Alex Jorge das Neves8

Eu lembro lá em 2011, quando o governo federal implantou uma política rela-
cionada à segurança pública, e fomos buscar informações e diagnósticos sobre a 
fronteira. A gente se deparou com uma situação muito complexa. Não tínhamos 
muitas informações que subsidiassem o direcionamento mais apropriado para a 
política, no caso da segurança pública. 

7. Conselheiro do Ministério das Relações Exteriores (MRE). 
8. Coordenador-Geral de Planejamento Estratégico da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.
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O foco ao longo dos anos foi a questão da defesa do território, da soberania 
nacional etc. Quando fomos falar das relações dos mercados ilegais e da prestação de 
segurança pública para as pessoas da fronteira, a gente se deparou com a dificuldade. 
E aí fizemos questão de realizar alguns trabalhos. Tem alguns trabalhos que foram 
desenvolvidos que podem auxiliar o Ipea nos próximos estudos que começam a ser 
desenhados aqui. Eu vou citar alguns deles que estão na fase final de diagramação 
e daqui a pouco poderão ser disponibilizados para todos, quais sejam:

• Inicialmente foi feita uma parceria com a Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), com o grupo Retis, via o grupo de estudos da vio-
lência (Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana 
– NECVU), por meio da professora Lia Osório e do professor Michel 
Misse e cerca de outras dez universidades federais da faixa de fronteira. 
Foi feita a atualização dos dados que o Grupo Retis organizou para o 
Ministério da Integração Nacional, em 2005. Ou seja, foi feita a atu-
alização do estudo socioeconômico demográfico da faixa de fronteira. 
Foram analisadas mais de 2.200 variáveis sobre os 588 municípios da 
faixa de fronteira e desenhado, buscando entender toda a complexidade 
dos fatores que pudessem influenciar na segurança pública, por exemplo. 
Por meio deste estudo demográfico, foi criado um conceito: o conceito 
de áreas críticas de fronteira. Este conceito, criado pela professora Lia 
Osório, é um conceito que pode ser usado e calibrado para várias outras 
políticas públicas. Este conceito reuniu dados sobre incidência criminal, 
tráfico de drogas, contrabando etc., redes e proteção existentes na fron-
teira e também vulnerabilidade socioeconômica. Ela pegou estas 2.200 
variáveis e criou este conceito, e definiu para nós o que seriam os pontos 
críticos, alinhando todos estes conceitos: um estudo muito importante 
e um conceito fundamental que vai subsidiar muitos outros estudos e 
pode direcionar investimentos e outras ações do poder público para a 
fronteira, e não só à segurança pública; 

• Ainda no contexto da mesma pesquisa, foi feito um mapeamento  
detalhado da estrutura de segurança e de justiça de 178 municípios da 
faixa de fronteira, os considerados mais importantes. Destes 178, em 55  
municípios foram feitas pesquisas com grupos focais, buscando entender 
a complexidade da fronteira, principalmente as 29 cidades gêmeas. Este 
mapeamento dá uma noção muito importante das particularidades que 
as pessoas entendem sobre os problemas locais da fronteira; 

• Foi feita, também, uma análise sobre a gestão das políticas públicas de 
segurança para a região de fronteira. Foi uma consultoria realizada com um 
grupo focal em três municípios: Epitaciolândia, Foz do Iguaçu e Tabatinga; 
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• Foi feito, também, um mapeamento das Políticas Federais para a faixa 
de fronteira e as suas relações com o plano estratégico de fronteira 
e a estratégia nacional. A gente tentou mapear quais eram as inicia-
tivas do governo federal e quais as relações que elas tinham com a 
segurança pública;

• Fizemos, também, uma análise sobre os avanços e desafios das principais 
experiências sobre segurança pública nos Estados Unidos da América, 
México e União Europeia, China, Rússia e Índia – ou seja, é um docu-
mento que faz uma análise superficial dos principais problemas, que em 
muitos casos são similares aos do Brasil. A nossa fronteira é a terceira 
maior do mundo (6,8% dos limites do planeta);

• Outro que é importante é do Tribunal de Contas da União (TCU), sobre 
as políticas federais para a faixa de fronteira. O TCU fez uma análise 
importante sobre todas as políticas federais para a faixa de fronteira.  
É muito importante que todos os órgãos públicos possam ler. Fala das 
deficiências da estrutura de governança e articulação entre as próprias 
políticas para a região de fronteira;

• Resgatar os estudos que o Senado fez nos últimos quatro anos, que subsidia-
ram a elaboração do Projeto de Lei (PL) nº 380/2012, que busca implantar 
uma política nacional sobre segurança (Amazônia e faixa de fronteira), que 
já foi aprovado pelo Senado e está tramitando na Câmara dos Deputados; e 

• Então, algumas observações sobre alguns diagnósticos, alguns documen-
tos que foram produzidos e que podem subsidiar o Ipea nessa discussão. 
Tenho outros apontamentos aqui sobre esses estudos e sugestões para os 
senhores, mas falo em outro momento. Temos até amanhã.

Walter Antônio Desiderá9 

Queria passar para vocês alguns projetos que estamos fazendo. Nós ficamos  
responsáveis pelo projeto de pesquisa do Mercosul e as regiões de fronteira. Nós 
os fizemos em rede com o pessoal do Rio Grande do Sul, do Paraná, pessoal 
da Fundação Uniselva, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e o  
pessoal que era da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento-Geral 
(Semac), que é do Mato Grosso do Sul. Neste projeto, a gente pesquisou sobre as 
relações de produção de comércio de fronteiras; teve uma parte sobre migrações 
de trabalho, outra parte sobre as questões fundiárias, também da fronteira, e mais 
uma parte sobre os serviços urbanos na fronteira, questões de infraestrutura urbana 
como água, energia.

9. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte) do Ipea.



Fronteira como Instrumento de Desenvolvimento Sul-Americano  | 93

Esses estudos, vamos publicar no relatório final que sai nos próximos meses. 
E sobre o que Eduardo Ferreira perguntou sobre o Uruguai, nós vamos publicar 
agora nesse mês o Boletim de Economia e Política Internacional com três estudos 
sobre fronteira, um sobre o impacto de decisões do Mercosul, que existem decisões 
regionais que repercutem com mais intensidade nas fronteiras de maneira positiva 
e algumas de maneira negativa. 

Então, nós fizemos um levantamento em cima da Cartilha da Cidadania do 
Mercosul, que é uma lista de decisões que afetam a vida do cidadão, feita pela 
Secretaria do Mercosul. É uma lista de decisões que afetam o cidadão, como edu-
cação, saúde, esse tipo de coisas. Fizemos uma avaliação sobre política de segurança 
e defesa nas fronteiras e mais um estudo sobre a política externa de fronteira. 

A pesquisa que o Alexandre Cunha está fazendo é um monitoramento por 
causa da legalização da maconha no Uruguai, e está estudando uma política sobre 
drogas e como isto está repercutindo no Brasil. Estão acompanhando o desenvolvi-
mento da lei no próprio Uruguai, junto com o pessoal do Uruguai; os efeitos disso 
no país e reflexos na região de fronteira com o Brasil. Daí, com a participação da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), eles 
vão fazer esse monitoramento por quatro anos. O Ipea fará um estudo quantitativo 
com os municípios da fronteira, com relação a ter vínculos, e depois um estudo 
da percepção da população local com essa política e um estudo quantitativo com 
a intimidação relacionada ao tráfico de drogas. 

Estamos fazendo também um estudo por quatro anos na fronteira de Santana 
do Livramento/Rivera sobre relações de trabalho e migrações, com trabalhos de 
domésticas nas fronteiras. Obrigado.

Luis Maurício Cuervo10 

Quero fazer uma reflexão sobre o tema da política pública para a integração fron-
teiriça, que deriva da experiência histórica da América Latina na gestão do tema 
de fronteiras e integração fronteiriça.

Creio que temos um desafio, que tem a ver, principalmente, em como 
conseguir fórmulas institucionais, principalmente, que tenham características de 
estabilidade e durabilidade. Este é o principal problema da América Latina, tanto 
na gestão dos temas territoriais quanto dos temas fronteiriços. Suas políticas são 
cíclicas, espasmódicas, assincrônicas e assimétricas. Alguns países vão mais rápido 
que outros, alguns estão mais interessados e outros não, uns têm muitos recursos 
e outros, poucos. 

10. Oficial de Assuntos Econômicos da Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (Cepal), Santiago.
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E nesse contexto e na forma como estão ensejados na Comissão Permanente 
para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira (CDIF), poderia se 
pensar em replicar ou repeti-los em nível continental, pois o que requeremos é 
uma fórmula simples, maleável e duradoura. Desse ponto de vista, me parece que 
é muito importante uma reflexão acadêmica, que aporte conhecimentos da política 
pública e, neste caso, não somente de desconhecimentos geográficos, mas também 
do desconhecimento da questão pública. 

As disciplinas e as ciências que temos deveriam nos ajudar a pensar em como 
estes tipos de fórmulas ajudam e que lições nos deixam, e quais são as alternativas 
para conseguir de forma central a simplicidade e durabilidade. Neste sentindo, eu 
termino fazendo dois comentários pontuais:

• Parece-me importante conhecer a experiência europeia, mas também 
quero chamar a atenção para a experiência centro-americana. A América 
Central tem feito avanços muito importantes pelo meio de integração 
econômica, regional e territorial, pois o contexto político e institucio-
nal é mais parecido com o nosso, do que o da Europa, e poderia haver 
sugestões interessantes.

• O segundo, ao meu ver, como elemento estratégico. É necessário integrar 
as políticas desses arranjos regionais e as políticas urbanas. Todos os nossos 
países pensam o territorial e o urbano em dois hemisférios do cérebro, 
completamente distintos. Eu sou investigador urbano e territorial e me 
dizem que sou um transfugante intelectual, porque passo a me reclinar 
para o urbano quando deveria ser natural. E, na política pública e na 
institucionalidade, reproduzimos essa bipolaridade.

Creio que essa estratégia de termos, por exemplo, no que faz o Ministério da 
Integração Nacional, seu acertamento por, especialmente alguns dos Ministérios. 
Refiro-me ao trabalho de Itamaraty, que inicia pelo Grupo de Integração  
Fronteiriça. E me pergunto se seria estratégico trabalhar tendo o Mercocidades11 
como um aliado estratégico deste grupo de integração fronteiriça.

Bruno Ricardo Viana Sadeck dos Santos12

Bom dia a todos! Eu trabalhei durante quase quatro anos com o tema fronteira, 
na extinta Secretaria de Relações Institucionais, hoje Secretaria de Governo.  
Eu gostaria de trazer uns breves parágrafos para vocês, de alguns temas e experiências 

11.“Mercociudades” é uma rede de governos locais do Mercosul. Foi fundada em 1995, por iniciativa de prefeitos da 
região, com o objetivo de favorecer a participação dos governos locais no processo de integração regional, promover a 
criação de um âmbito institucional para as cidades do Mercosul e desenvolver o intercâmbio e a cooperação horizontal 
entre os governos locais da região. Disponível em: <http://www.mercociudades.org/node/2250>.
12. Secretaria de Governo da Presidência da República.
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que discutimos ao longo do tempo na secretaria. Porque uma fronteira passa a ser 
discutida a partir de uma mudança de visão que o governo brasileiro e o Estado 
brasileiro, consequentemente, começam a ter da fronteira.

O representante da Cepal mencionou este assunto. A fronteira sempre é vista 
como um local onde não se agrega uma integração, não se tem um espaço para 
se discutir, e justamente precisa ser vista com um ponto de vista ao contrário: ela 
é o primeiro passo para a integração efetiva desse processo, que a gente discute a 
partir do Mercosul, da Unasul e outros organismos multirregionais. 

Portanto, exige reverter toda uma visão pejorativa, uma visão negativa, não só 
na América Latina, mas em vários outros locais do mundo. Quem está na fronteira 
é sempre uma pessoa vista como esquecida; às vezes eles mesmos se veem dessa 
forma. Se você for questionar os próprios fronteiriços, eles se notam como pessoas 
que não estão inseridas na área nacional, pessoas que não têm ajuda do governo 
federal brasileiro ou de outro país. É uma questão de perceber como eles mesmos 
se veem. E o agente público precisa agir de maneira a integrar esse processo.  
Na minha visão, são dois papéis: você está integrando nacionalmente esse cida-
dão, esta cidade, esta região, este território, e, ao mesmo tempo, você faz o papel 
de integrar dentro do espaço comum, regionalmente falando, aqui no Mercosul.

Dentro desse tempo de trabalho, a ação mais efetiva que podemos concretizar 
é a questão do acordo. Acho que o Eduardo mencionou isso na sua fala. Existe 
uma proposta de acordo fronteiriço que está em discussão no Mercosul, que está 
sendo tratada, que foi uma ação que tentamos colocar ao longo de várias reuniões, 
circunstâncias subnacionais, desenvolvimento subnacional, municípios, estados, 
onde havia um clamor muito grande.

Precisamos ser atendidos em duas situações: em políticas públicas e numa 
legislação que nos possa permitir dar passos efetivos de integração. Essa proposta 
foi apresentada em vários encontros, ela é uma proposta e não está totalmente 
delineada, mas é um primeiro ponto para que se possa partir para uma discussão. 

Eu creio que uma tarefa do Brasil é de estimular os outros países a discutir 
esses processos; se nós ainda estamos engatinhando nesse processo, eu tenho certeza 
absoluta [de] que outros países estão bem mais atrasados que a gente. 

A assimetria que foi dita em outras falas, ela precisa ser amenizada. Se o Brasil 
avançar, os outros países vão correr atrás. Eles ainda não têm condições de discutir 
de forma centrada, consolidada e estruturada, [de modo] que possam interagir.  
A meu ver, uma proposta regional precisa partir do ponto de vista nacional, você 
não vai criar uma estrutura regionalmente fortalecida para discutir fronteira, seja no 
aspecto de defesa e segurança, seja ela no meio econômico ou na educação e saúde, 
sem ter uma perspectiva nacional que respaldou. Se não for assim, essa proposta, 
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a meu ver, vai ser frágil, e vai estar nesse ciclo – acontece durante algum tempo 
e depois paralisa. Tem que ser uma proposta de visão de Estado, não somente de 
governo, como já foram feitas.

Eduardo Bayma Oestreicher (RR) 

Dentro do Cosiplan havia projetos prioritários; esses projetos continuam? Mais 
especificamente, aqueles três projetos de infraestrutura que o Brasil tinha com a 
Guiana, que seriam as hidroelétricas, o asfaltamento da estrada e o poço de águas 
profundas. Eu não sei qual deles estava dentro do Cosiplan e se continua.

Tania Muricy Nascimento (AP)

Eu gostaria de saber se, além desses projetos de infraestrutura, há, também, proje-
tos de intercâmbio científico e tecnológico de estudos. Se a Unasul também apoia 
isso: intercâmbio com universidades. E se estão todos os países da América do Sul, 
inclusive as Guianas, também.

Ronaldo Ferreira (AC) 

Qual a visão da ferrovia bioceânica que está sendo planejada entre o Brasil e o Peru 
e o possível financiamento do capital chinês?

Comentários dos palestrantes

Ernesto Pereira Galindo (Ipea) 

Dois pontos específicos:

• O Alex comentou sobre esse volume de estudo sobre a questão da segu-
rança. Isso só reforça o que tínhamos comentado. Tem sido feito tantos 
tipos de investimento público em termos de políticas, quanto de estudo, 
muito fortes na questão da segurança. E a gente acha que esse tema já 
esteja um passo mais avançado que os outros em geral; isso é muito bom. 
Eu me esqueci de reforçar, mas claro, a professora Lia Osório não só é 
uma das grandes especialistas no tema de fronteira no Brasil, como, no 
ponto de vista da segurança, ela é mais especialista ainda, e é um grande 
apoio que nós sempre tivemos.

• Só complementando o Walter Desiderá: de fato as nossas duas diretorias, 
a Internacional e a Regional, Urbana e Ambiental, têm trabalhado em 
conjunto com isso, e um ponto específico da pesquisa é que, inclusive, 
estavam apoiando uma dissertação que ia tratar especificamente sobre 
a questão, Monitorando artigas em Rivera, sobre o fato dessa questão da 
política uruguaia. E deste ponto, o Walter tem muito mais conhecimento 
que eu.
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Só para reforçar, também, a questão do urbano e do regional. O projeto Rede 
Urbana sempre me deu um pouco de angústia, o nome de Rede Urbana, o nome 
que a gente sempre usou, mas, na verdade, rede urbana ou regional. E aqui na 
nossa diretoria ficamos na dúvida se iria ficar na convenção urbana ou na regional, 
porque são coisas muito vinculadas e não tem como tratar uma coisa sem a outra.

Alexandre Bastos Peixoto (MI) 

O que eu achei principal, fundamental, que o Eduardo tocou e o Luís falou, foi 
sobre a necessidade de alimentar as políticas públicas com estudos, com o mundo 
acadêmico nos alimentando. 

Com relação à cooperação territorial, para mim, em muitos momentos ela se 
confunde com o conceito de cooperação transfronteiriça, mas sei que ela abrange 
também outros tipos de cooperação. O essencial é que o território é o foco, e não a 
questão internacional. Então, a questão internacional, nesse caso, está subordinada 
ao território, mas precisamos estudar mais, precisamos aprofundar este conceito, 
os que formularam este conceito e a sua aplicação. 

E aí eu acho muito oportuno um evento deste, a parceria com o Ipea, a presença 
dos professores etc., que é o que nós buscamos muito no Ministério da Integração, 
que é estimular pesquisas acadêmicas, estudos sobre a fronteira, porque nós, como 
agentes públicos do governo, somos pressionados a gerar política públicas, e muitas 
vezes não temos os insumos necessários para um debate profundo, para elaborar 
melhores políticas públicas, quando não somos atropelados por políticas públicas 
que não geradas por nós.

Eu dou um exemplo que circulou muito, e muitos de vocês devem saber da 
lei dos free-shops em cidades-gêmeas. Teve um aspecto positivo que foi colocar as 
cidades gêmeas no mapa das políticas públicas, do debate na agenda governamental, 
mas teve um lado negativo, que é a falta de estudo e de profundidade sobre que 
impacto essa política pública vai gerar, que impacto tem em relação à cooperação 
e interação das cidades, então isso é muito polêmico. 

E tem cidades que você pode concluir que instalar um free-shop do lado  
brasileiro com outra cidade gêmea que já tem um free-shop instalado do outro lado, 
isso pode gerar uma competição, pode gerar mais desequilíbrio do que equilíbrio, 
gerar mais problemas do que benefícios.

Em diversas políticas públicas somos pressionados, e algumas vezes atrope-
lados, sem o devido estudo aprofundado dos impactos, do que aquilo significa, 
ou de um aprofundamento dos conceitos. Então é muito importante que a 
gente possa estimular e ter essa alimentação da política pública, alimentar com 
os problemas, com os temas e os desafios do mundo acadêmico, e o mundo 
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acadêmico poder nos alimentar com os conceitos e os estudos que dão uma 
visão mais profunda e prospectiva em relação ao que nós vamos implementar 
como agentes públicos.

Cláudio Stenner (IBGE) 

Gostaria só de reforçar dois pontos: 

• A importância do Brasil em ter o papel ativo de estimular a produção 
de informações nos países vizinhos, para que a gente possa executar uma 
política de fronteira com mais ênfase. O Brasil tem uma quantidade de 
informações, uma expertise nas informações significativa, e poderia auxiliar 
de alguma forma a multi-interação aos países vizinhos na discussão de 
informação da faixa de fronteira.

• E o outro ponto que gostaria de reforçar é a gente procurar entender me-
lhor como se dá essa conexão da faixa de fronteira, tanto para fora do país 
quanto para dentro do país. Apurar esse conhecimento em relação a essa 
conexão, entender melhor essa conexão e poder resolver as questões da faixa 
de fronteira, ou melhorar a condição dos municípios na faixa de fronteira. 

Esses são os dois pontos que gostaria de reforçar: incentivar as informações 
do outro lado e verificar essas conexões.

Pedro Silva Barros (Unasul) 

Bom, primeiro a pergunta sobre o Cosiplan e os projetos mais próximos a Roraima 
com a Guiana. Bom, o Cosiplan é uma carteira extensa de projetos que na verdade 
é um compilado de projetos nacionais que têm potencial de integração. São 594 
projetos; dentro deles foi definido uma agenda prioritária de 31 projetos. 

Eles têm sido trabalhados e, dentre os 31 projetos, há oito que têm o status 
que envolve três ou mais países; no caso entre Brasil e Guiana, isso segue. Em um 
dos eixos de integração que envolve essa área, ele está na carteira dos projetos prio-
ritários, mas o tema vinha sendo trabalhando com mais ênfase na forma bilateral, 
porque, como é conhecido, parte do projeto, principalmente a estrada, atravessa 
áreas em que há certos impasses ainda.

Mas, o que talvez tenha mais importância para Roraima é que nesses oito 
projetos com mais ênfase que estão sendo trabalhados pela secretaria, está a  
ponte entre a Guiana e o Suriname. Aí há um esforço, uma atenção especial para 
o financiamento que deve ser feito de uma forma muito particular, devido à  
incapacidade tanto para a Guiana como para o Suriname, por terem dificuldade de 
financiamento próprio para esse projeto. Mas nos últimos meses não há novidades 
substanciais ,tanto para o projeto do encontro de águas profundas quanto para  
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o de hidroelétricas e da estrada. A viabilidade deles seria, a meu ver, em conjunto: 
para a existência do financiamento das estradas, teria que haver as hidroelétricas; 
e para a viabilidade do encontro de águas profundas, teria que haver a estrada. 
Porque assim seria o ponto marítimo mais próximo a essa região Norte do Brasil, 
a essa região em particular.

Sobre o projeto da ferrovia, dentro da carteira de projetos prioritários há três 
eixos bioceânicos ferroviários. Há esse entre Brasil e Peru, que passa pelo Acre; há 
outro corredor ferroviário bioceânico central, que evidentemente passa pelo Brasil 
e cruza toda a Bolívia, com uma parte de 150 km no Peru. Esse é o que tem obtido 
mais espaço de discussão dentro do Cosiplan, porque há um interesse da Bolívia 
bastante manifestado. Há um empenho presidencial nesse projeto, e ele já tem os 
estudos mais avançados porque a parte nova, ferroviária, dos trechos que faltam 
equivale a menos de 30% do trajeto completo. Há, também, um trecho mais ao 
sul, que tem um avanço maior no trecho entre Argentina e Chile. Provavelmente 
ele vai se viabilizar mais na parte ocidental, mais a oeste, antes da parte brasileira. 
De todo modo, a gente vai apresentar um diagnóstico mais completo para esses 
três projetos ferroviários.

Sobre a parte de ciência e tecnologia, há uma proposta bastante intensa 
chamada cidadania sul-americana, que envolve vários temas de cidadania, de livre 
circulação de pessoas, passaporte comum, de atendimento comum de países ter-
ceiros, já que na maior parte dos países há embaixadas e consulados, estudos em 
conjunto, facilidade na circulação de estudantes, trabalhadores para o exercício 
profissional. Isso tem sido trabalhado agora, bastante, e de forma articulada entre 
vários conselhos de educação, saúde, segurança e justiça cidadã.

Ainda sobre o tema de ciência e tecnologia, há esse conselho, há um plano 
de ação, mas ainda numa fase muito inicial, de diagnóstico das políticas de  
ciência, tecnologia e inovação, e há uma proposta que está no plano de ação.  
Na verdade são três temas: há uma proposta de bolsas, que pela questão de 
restrições orçamentárias dos países, num primeiro momento seria utilizar um 
programa já existente para articular a parte relacionada à América do Sul. Grande 
parte dos países já tem programas de bolsas, e a ideia é articular uma pequena 
parte desses programas que têm esse viés regional; também há uma proposta de 
um banco de pesquisadores para pareceres, que o conselho discute; e há também 
uma discussão para a forma de avaliação da produção científica, mas não tem 
um programa específico para o termo que foi perguntado. O plano de ação está 
publicado na Secretaria-Geral da Unasul.

A Unasul tem algum olhar para os governos regionais, provinciais, estaduais... 
Como que ela olha para esses governos, e se há na Unasul uma perspectiva de se 
ter lucro específico sobre cooperação? Em relação aos programas subnacionais, 
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não há na Unasul espaço sobre isso. Nós trabalhamos com uma agenda, há uma 
decisão presidencial de dezembro de 2014 para que a Unasul lidere os esforços de 
convergência com outros instrumentos de integração, e já foram realizadas cinco 
mesas de trabalho para essa convergência.

Há dois espaços de aproximação dos governos subnacionais por meio de 
uma rede, que incluem países que não são do Mercosul. Na última reunião, que 
foi em São Paulo, foram encontrados, por exemplo, dez casos do Peru. E tem 
também o fórum de governos locais. A gente acompanha esses espaços, mas não 
são da Unasul. Este ano, a conferência será em outubro e a Unasul vai receber as 
atividades, enquanto as de cidade de articulação regional ocorrerão em paralelo. 
Então, respondendo à pergunta, não há espaços consolidados.

Em relação ao tema de cooperação, eu comentei sobre as cinco diretorias; 
as outras são de assuntos sociais, assuntos políticos de defesa, segurança cidadã e 
justiça, e a quinta é de cooperação e agenda técnica. Essa é a que tem a responsa-
bilidade dessa agenda de convergência e trabalha com cooperação. A ideia é que 
não se multiplique ou aumentem os doze conceitos definidos, mas a agenda de 
cooperação é transversal, passa em todos os conselhos, e há essa diretoria para 
trabalhar especificamente com o termo de cooperação.


