
CAPÍTULO 8

A REDE URBANA CONTINENTAL E A FRONTEIRA BRASILEIRA

João Mendes da Rocha Neto (Moderador)1

Bom dia a todos. Quero agradecer ao Ipea pelo convite para a moderação desta 
mesa e a vocês pela presença. Esta mesa terá como tema a Rede urbana continental 
e a fronteira. A pesquisadora Rosa Moura fará a apresentação, e teremos como 
debatedores o professor Cláudio Egler (consultor), o pesquisador Luiz Maurício 
Cuervo (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – Cepal) e a 
professora Alessandra Rufino Santos (Universidade Federal de Roraima – UFRR). 
Cada um dos componentes da mesa terá trinta minutos. Com a palavra, então, a 
pesquisadora Rosa, por favor.

Rosa Moura2

Foto: Ipea Eventos.3

1. Diretor do Departamento de Diálogos Sociais da Secretaria Nacional de Articulação Social da Secretaria de Governo 
da Presidência da República. 
2. Consultora e bolsista doutora na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea. A 
apresentação pode ser vista por meio do seguinte link: <https://goo.gl/oXeRW5>.
3. Faz parte da foto João Mendes da Rocha Neto (PR).
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Bom dia a todas as pessoas presentes. Gostaria de agradecer não só a presença de 
cada um, mas também a contribuição que estamos recebendo no decorrer desta 
oficina, o que para nós do projeto é fundamental. Cabe a mim apresentar um tra-
balho que estou desenvolvendo junto com Bolívar Pêgo, e como coautor ele pode 
me interromper a qualquer momento que desejar. O trabalho trata justamente da 
escala continental da abordagem da rede urbana do Brasil, uma entre as demais 
escalas de análise consideradas pelo Projeto Rede Urbana, como a escala nacional, 
a regional e a estadual.

Vou abordar sete pontos, alguns já mais bem desenvolvidos, outros ainda 
muito preliminares, mas suficientes para impulsionar o debate. São esses: i) a di-
ficuldade para análises empíricas; ii) alguns primeiros resultados da pesquisa; iii) 
um foco sobre as configurações espaciais que identificamos; iv) uma abordagem 
particular sobre fluxos, conexões e porosidades das fronteiras; v) a relação entre a 
rede urbana e as fronteiras; vi) os grandes projetos de integração sul-americana; e 
vii) as tendências e os desafios sobre o tema.

Quando nos dedicamos a uma análise dos doze países da América do Sul, 
o primeiro grande obstáculo foi obter informação – aspecto muito debatido no 
primeiro dia desta oficina. Encontramos dificuldades, como a incompatibilidade 
metodológica e temporal, que limita a comparabilidade entre os países, além da 
dificuldade técnica de organizar informações que contemplem o elevado número 
de municípios do subcontinente. Atualmente, temos condições de acompanhar 
toda a evolução da rede urbana brasileira, mas não temos condições de afirmar 
como essa rede se articula ao ultrapassar a fronteira dos países. A falta de compa-
tibilidade na produção e disponibilidade de informações dificulta ainda mais o 
trabalho no que se refere a fluxos e funções urbanas, casos em que as informações 
praticamente inexistem.

O que estamos analisando? Dados populacionais relativos a distribuição; cresci-
mento; migrações; comutação; indicadores econômicos; fluxos comerciais, de cargas 
e de passageiros; importação; exportação; gestão do território; presença de instituições 
públicas; sedes e tipos de empresas (no caso do Brasil) e sedes de capitais de estados, 
províncias ou departamentos (nos demais países); grandes projetos de infraestrutura 
e integração regional; sistemas de circulação; relações internacionais; representações 
diplomáticas; entre outros. Mas nos deparamos com muitos problemas. Por exemplo, 
com relação aos dados populacionais, estamos lutando para conseguir dados para todos 
os municípios da América do Sul para 2010. Estão disponíveis para o ano 2000 com 
excelente grau de comparabilidade, mas para anos mais recentes, somente a base das 
Nações Unidas está disponível para todos os países, mas restringe-se a informações 
sobre aglomerações urbanas (unidades com mais de 300 mil habitantes).
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Fizemos um exercício cuidadoso de comparação entre os dados das Nações 
Unidas e os dados do Censo Demográfico 2010. Comparamos todos os arranjos 
populacionais identificados pelo IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica] com as aglomerações urbanas identificadas pelas Nações Unidas e percebemos 
que são muito pequenas as diferenças no caso brasileiro; portanto, eu diria que 
essas diferenças não seriam problemáticas ao trabalho. Diante disso, adotamos 
a base de dados das Nações Unidas como referência para a análise dos países da 
América do Sul.

Com essa base, temos um conjunto grande de informações populacionais; 
outras buscamos em trabalhos prontos, e a Cepal é uma grande fonte de estudos, 
informações, com cartografias muito atualizadas. Os indicadores econômicos 
também são muito difíceis de serem obtidos em âmbito municipal, o que nos 
obriga a recorrer a fontes mais agregadas. O IBGE é a grande fonte para o 
estudo dos municípios do Brasil, mas, infelizmente, ainda não cruza a frontei-
ra. O Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento [Cosiplan]  
também está sendo uma grande fonte de informações sobre os grandes projetos 
de integração regional.

Para entender as relações entre cidades, estamos encontrando uma grande 
contribuição nos estudos que Cláudio Egler desenvolveu aqui no Ipea, nos pro-
jetos anteriores sobre a Rede Urbana.4 Neles existem resultados da aplicação de 
uma série de metodologias que tornam muito mais claras as articulações entre as 
cidades da América do Sul. Caso da aplicação do modelo gravitacional, curva rank 
size e primazia urbana, áreas de influência de centros urbanos, conexões logísticas, 
entre outros. Mas têm como base informações de 2000. Bom seria se pudéssemos 
atualizar esses exercícios para a primeira década deste século.

Outra dificuldade na análise empírica é a própria compreensão do urbano, 
do que é urbanização e como ela se processa. Cada rede urbana expressa um 
histórico de colonização e de desenvolvimento que é muito diferente em cada 
país. Vejam, Argentina, Chile, Guiana Francesa e Uruguai já apresentavam um 
grau de urbanização superior a 50% desde os anos 1950; Paraguai e Guiana 
são países pouco urbanizados ainda em 2015, com esse grau em menos de 60% 
(quadro 1).

4. Para mais informações, ver Egler (2015, p. 47-90).
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QUADRO 1
Ponto de partida: a heterogeneidade dos graus de urbanização dos países da América 
do Sul (1950 e 2015) 

Grau de Urbanização
1950

Grau de Urbanização 2015

Alto (>85%) Médio (>60 a >85%) Baixo (<60%)

Alto (>50%)
Argentina, Chile, Guiana 
Francesa, Uruguai

– –

Médio (>30 a >50%) Brasil, Venezuela
Brasil, Colômbia, Peru, 
Suriname

Paraguai

Baixo (<30%) – Equador Guiana

Fonte: Nações Unidas (2014). Adaptado a partir de Cepal (2012, p. 128).

Prossigamos ao segundo dos sete pontos: os resultados preliminares da análise. 
Com base nos dados das Nações Unidas, existem na América do Sul 137 aglome-
rações urbanas com mais de 300 mil habitantes (figura 2).

FIGURA 1
Cidades segundo classe de tamanho populacional na América do Sul (1950 e 2000)

Fonte: Nações Unidas. 
Elaboração: Cepal (2012, p. 152).
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).
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É um número elevadíssimo, e todos os países têm pelo menos uma dessas 
aglomerações, com exceção das Guianas e do Suriname. Na década de 1950, eram 
apenas dezessete aglomerações. Os dados mostram também uma tendência: que, em 
2030, essas 137 aglomerações se tornarão 169, e, mais que o aumento do número 
de unidades, a participação da população presente nelas também vai aumentar, 
pois, em 2015, 49,6% da população sul-americana se encontra nesse conjunto de 
aglomerações, e em 2030, serão 51,1% (figura 2).

FIGURA 2
Aglomerações urbanas (mais de 1 milhão de habitantes) segundo classe de tamanho 
– América do Sul (1970, 1990, 2014 e perspectiva 2030)

Fonte: Nações Unidas (2014). 
Elaboração dos autores.
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).

As aglomerações urbanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires estão 
entre as trinta maiores do mundo. Em 2030, entre estas estarão, também, Lima 
e Bogotá, todas com mais de 10 milhões de habitantes. Há que se sublinhar que 
todas essas aglomerações são cidades ampliadas, ou arranjos espaciais que reúnem 
várias cidades, e não uma só.

O problema do crescimento continua muito sério, ele é muito urbano, 
muito concentrado nas aglomerações, e elas se proliferaram. De 2015 a 2030, 
uma série de aglomerações passará a crescer a taxas de menos de 1% ao ano (a.a.), 
mas enfatizo, imaginem o que significa um incremento anual dessa ordem para 
cidades com bases populacionais milionárias como São Paulo ou Rio de Janeiro 
(figura 3).
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FIGURA 3
Crescimento anual da população segundo as classes de tamanho – América do Sul 
(1970-1990, 1990-2015 e 2015-2030)¹

Fonte: Nações Unidas (2014).
Elaboração dos autores.
Nota: ¹ Consideram-se aglomerações com população igual ou superior a 1 milhão de habitantes no segundo período (1990, 

2015 e 2030).
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).

No terceiro ponto, tratamos das configurações espaciais encontradas no 
território sul-americano. A mais comum é a aglutinação em arranjos espaciais ao 
longo de eixos viários entre as cidades, como é o exemplo emblemático da macro-
metrópole de São Paulo, que aglutina a aglomeração metropolitana a várias outras 
aglomerações urbanas e metropolitanas em um único conjunto; hoje, grande parte 
do estado de São Paulo se encontra articulada a essa macrometrópole, que funciona 
como uma única unidade geoeconômica. O exemplo, guardadas as proporções, se 
repete em torno de Buenos Aires, Caracas e Santiago. Além desses grandes arranjos, 
encontramos uma série de arranjos espaciais de menor porte, vários deles de natureza 
urbano-regional. Caso das aglomerações de grande porte em torno de um centro 
metropolitano, mas que não se aglutina com outras nas proximidades, como em 
torno de Lima e Bogotá; mas também algumas menores, no entorno de capitais 
de outros países, capitais de estados, províncias e departamentos.

É importante fazer um parêntesis. Diante da dificuldade de informações 
sobre funções urbanas, tornou-se fundamental a informação sobre quais cidades 
exercem a função de capitais de províncias, estados, departamentos, pois são os 
polos onde as funções acontecem em sua diversidade. Sinalizam a grande diferença 
que a gestão do território faz no perfil funcional urbano.

Outro conjunto de espacialidades detectado se constitui nas articulações entre 
centros e eixos de longas distâncias, tendo a rodovia Pan-americana como exemplo. 
Do sul do Chile até o norte do Peru, tem-se, com certa equidistância, cidades bastante 
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relacionadas; o mesmo se verifica na costa atlântica brasileira, em uma certa equidis-
tância, a presença de muitas metrópoles e centralidades relacionadas. E já se começa 
a encontrar esse tipo de articulação de cidades nos novos corredores de bioceânicos, 
como no caso da ligação Rio Branco-Cusco, onde mudam as relações e o comporta-
mento econômico das pequenas e médias cidades dessas regiões.

Articulações de cidades em redes polinucleadas é outro tipo de configuração 
encontrada em praticamente todos os países da América do Sul. Um exemplo brasi-
leiro para facilitar a discussão: Santa Catarina, estado que não tem uma metrópole, 
no entanto, configura um eixo articuladíssimo de cidades que é mais poderoso que 
muitas regiões metropolitanas. Trata-se de uma configuração espacial policêntrica 
no leste catarinense, e que se reproduz também em outros países.

Há também as aglomerações transfronteiriças. Embora se aponte que alguns 
municípios da faixa de fronteira estão perdendo população, ou crescendo menos 
na fronteira brasileira, o que notamos é que ao mesmo tempo aumentou o número 
de cidades que cresceram e que encontraram ocupações correspondentes em país 
vizinho, principalmente no arco Norte. E aumentou o peso dessas cidades na po-
pulação da própria linha de fronteira brasileira. Aglomerações como essas também 
existem nas fronteiras entre os outros países.

O que se percebe é que essas aglomerações se valem das vantagens da lo-
calização geográfica para ativar o intercâmbio, que é crescente, de mercadorias 
e de pessoas. Mesmo aqueles municípios que estão com crescimento baixo têm 
movimento regular de comutação com a cidade correspondente do país vizinho. 
É o que mostram os dados dos movimentos pendulares do IBGE em relação aos 
deslocamentos ao estrangeiro (lamentavelmente, a informação não aponta para 
qual município exatamente; tampouco existe disponível nos países vizinhos).

No caso do projeto que desenvolvemos sobre a fronteira brasileira, estamos 
partindo do registro de 32 arranjos transfronteiriços; ainda consideramos a existên-
cia de cidades na fronteira que não têm correspondência no país vizinho e de uma 
série de pequenos povoados em completa interação com o outro lado da fronteira. 

O quarto ponto a abordar é também relativo à parte mais complicada do 
trabalho, as relações por fluxos e conexões entre os centros e essas aglomerações 
complexas descritas. Estamos nos valendo de trabalhos já produzidos pelo Ipea, 
particularmente os de Egler, mas gostaríamos de avançar. As informações do ano 
2000 analisadas reforçam nossa visão quanto à distribuição concentrada das aglo-
merações nos países da América do Sul, pois mostram que essas aglomerações têm 
um inegável relacionamento entre si, e que nenhuma está isolada ou mantendo 
relações apenas com centros de seu próprio país. De alguma forma, elas todas estão 
cruzando a fronteira, o que confirma sua porosidade (figura 4).
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FIGURA 4
Interações urbanas, interpolação espacial e centralidades na América do Sul (circa 2000)

Fonte: Egler (2015, p. 70, 73 e 75). 
Elaboração: Egler (2015).
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).

É o que se observa nos polígonos de Thiessen e no modelo gravitacional. 
Notem nos mapas como as relações entre centros vão cruzando a fronteira, for-
mando pequenas regiões transfronteiriças, ou perpassando grandes distâncias em 
fluxos que cruzam os países adentro. O mapa rodoviário da Cosiplan confirma a 
possibilidade de conexão e articulação entre os centros.

Tentamos sintetizar alguns pontos conclusivos do trabalho de Egler, que já 
estão incorporados às nossas análises, e outros estudos, e que descrevem como 
unidades: o Cone Sul, estruturado pelas interações entre Rio de Janeiro, São 
Paulo, Buenos Aires e Santiago; e o Arco Andino e Caribe, articulado por Lima, 
Guayaquil, Bogotá e Caracas. Destacam-se Santiago e Lima como centros ma-
crocefálicos na organização espacial da costa do Pacífico sul-americano; além de 
estruturas urbanas no Equador e na Bolívia, articuladas a partir de Guayaquil-
-Quito, La Paz-Cochabamba-Santa Cruz, com isolamento das porções orientais 
dos países. São relevantes também centros próximos às fronteiras, que funcionam 
como “conectores” na estrutura urbana subcontinental, como Manaus, Cuiabá, San 
Miguel de Tucumán, Mendoza, Iquitos, Santa Cruz e Bucaramanga. No oposto, 
áreas de rarefação, como o Chaco paraguaio, as fronteiras entre países amazônicos 
e a Patagônia do Chile e Argentina.

Outro estudo que concluímos é sobre como se dão os movimentos migra-
tórios entre os municípios brasileiros e a América do Sul. Tanto no caso da emi-
gração quanto no caso da imigração, a mobilidade migratória se parece com uma 
mobilidade de contato, ou seja, cada município brasileiro tem como maior fluxo 
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migratório (de origem ou de destino) o país vizinho da América do Sul. É como 
se fosse uma mudança de lugar de trabalho, uma mudança de fazenda, de local da 
produção, ou seja, uma migração de contato, que mostra que há uma interação 
muito grande entre os povos (figura 5).

FIGURA 5
Fluxo principal da emigração e imigração Brasil-América do Sul (2010)

Fonte: IBGE.
Elaboração: Ipardes.
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).

Constatamos com ênfase a inexpressividade das fronteiras nacionais na 
comunicação entre centros e povoados (particularmente, em regiões de rarefação 
da ocupação, como a Amazônia). Fato que se confirma na presença das grandes 
aglomerações transfronteiriças, que reproduzem a mesma condição de porosidade 
das fronteiras.

Chegamos, então, ao quinto ponto da abordagem, referente às relações entre 
a rede urbana e nossas fronteiras. O primeiro aspecto que fica claro é que há uma 
sinergia nas aglomerações transfronteiriças, e na própria linha de fronteira, em 
seus inúmeros povoados. Todos se organizam a partir dessa sinergia. Ontem, nos 
trabalhos de grupo, também foi debatida a oportunidade de se poder estar ora de 
um lado da fronteira, ora de outro para usufruir das diferentes oportunidades que 
apresentam (figura 6).
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FIGURA 6
Capitais nacionais, cidades conectoras e aglomerações transfronteiriças (2010)

Fontes: IBGE (2015); Google Earth. 
Elaboração dos autores.
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).

As cidades e aglomerações fronteiriças são as portas de entrada terrestres, e se per-
cebe isso pela intensidade e pela diversidade de fluxos. Elas são centralidades regionais, 
transfronteiriças de serviços, comércio, trabalho e consumo; são centros de abasteci-
mento do mercado informal das médias e grandes cidades dos países, dado o vai e vem 
dos “sacoleiros”. Mesmo não sendo as principais centralidades da faixa de fronteira, 
em alguns casos, chegam a competir fortemente com as centralidades regionais, pela 
diversidade de funções que oferecem, como a aglomeração transfronteiriça de Foz do 
Iguaçu/Ciudad del Este, Puerto Iguazú, que em seu conjunto compete com Cascavel, 
no Paraná. Acredito que se encontrem outros exemplos em outras aglomerações. 

Com relação ao grau de articulação com as redes urbanas, importa o fato de 
as aglomerações transfronteiriças estarem longe dos centros principais dos países. 
Uma distância não apenas física, mas ampliada pela precariedade da infraestrutura 
de comunicação, dos serviços e equipamentos urbanos, por uma intermitência da 
presença do Estado, ou seja, os investimentos demoram muito a chegar. Mas, mes-
mo distante, são cidades conectoras que se relacionam diretamente com as outras 
conectoras das faixas de fronteira vizinhas. Essa condição demarca um importante 
(e pouco estudado) papel dessas centralidades nas redes urbanas dos países.
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O sexto ponto a se abordar diz respeito aos grandes projetos de integração 
regional, que na maior parte se relacionam a obras de infraestrutura para comu-
nicação entre os países (figura 7). 

FIGURA 7
Eixo de integração Cosiplan (2012)

Fonte: Iniciativa para Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (Iirsa, 2012). 
Elaboração: Dirur/Ipea. 
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).

Trabalhamos fundamentalmente a matriz de projetos do Cosiplan, como 
pode ser visto no mapa – não há tempo para entrar em detalhes, mas o tema já 
vem sendo tratado por outros participantes desta oficina – (figura 8).
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FIGURA 8
Agenda de projetos prioritários do Cosiplan (2015)

Fonte: Iirsa (2015).
Elaboração: Iirsa.
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).

O que nos falta no caso desses projetos? Falta-nos saber exatamente em 
que pé se encontram e ter um acompanhamento do seu impacto atual e do seu 
impacto futuro.

Trouxemos, como mera ilustração da importância dos meios de comunica-
ção entre os países, um exemplo de que é possível vencer distâncias e fronteiras: 
o maior trecho rodoviário da América do Sul percorrido por ônibus de linha. São 
6 mil quilômetros que ligam a cidade do Rio de Janeiro a Lima em cinco dias de 
viagem e que serviram a muita gente dos países vizinhos para assistirem aos jogos 
da Copa do Mundo 2014 (figura 9). 
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FIGURA 9
Percurso rodoviário do Rio de Janeiro a Lima5

Elaboração do autor.
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).

Como último ponto desta abordagem, enumeramos as tendências e os desafios 
postos ao urbano sul-americano. Como tendências e desafios territoriais, destaca-se 
a configuração das grandes aglomerações, articuladas em arranjos espaciais com 
elevada mobilidade multidirecional, comutação, preponderando os vetores de 
expansão ao longo de vias urbanas e rodovias; ao mesmo tempo, a emergência de 
novas centralidades em áreas de expansão da fronteira econômica e implementação 
de grandes projetos. 

Entre os desafios teóricos e metodológicos, a necessidade de metodologia 
comum, organização de equipes em rede para investigar, comparar, classificar, identi-
ficar semelhanças, padrões e distinções que tragam a singularidade, a universalidade, 
para compreender os processos de transformação do território. Aproximar conceitos 
e solicitar às instituições responsáveis a produção de informações compatíveis. 

Como desafio para políticas territoriais, a exigência de cada um de nós pes-
quisadores estar o tempo todo prontos para dar continuidade aos trabalhos, por 
mais que tenhamos que passar por mudanças políticas, de governo, institucionais e 
administrativas. Existe um corpo técnico que permanece a despeito dessas mudanças 
e que é capaz de estimular a formulação de políticas que compreendam e incorporem 

5. Para mais informações, acessar a página eletrônica de O dia em: <https://goo.gl/YlCIOh>.
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estratégias de ação às transformações que se impõem a partir da conformação desses 
imensos territórios, sejam as grandes aglomerações, sejam as aglomerações transfron-
teiriças, sejam os menores aglomerados, pois são os espaços com maior complexidade 
de gestão. É capaz também de estimular o surgimento de políticas de Estado para 
o território que assimilem as perspectivas regional e urbana; que aproximem essas 
duas categorias, sempre tratadas separadamente, como categorias estáticas; e que 
compreendam as mutações no território. Este estudo não é uma pesquisa que fazemos 
hoje e se acaba, é uma linha de pesquisa que tem que se manter em continuidade. 
Estudamos a aglomeração de Foz do Iguaçu desde os anos 1990, e podemos afirmar 
que cada aglomeração transfronteiriça, a cada momento, mostra outra realidade, 
outros problemas, e ainda não vencemos os antigos.

Diante de tudo isso, nos cabe enfrentar teoricamente e empiricamente esse 
novo cenário urbano, que confronta as práticas cotidianas para a governança e 
a formulação de políticas públicas, pois perpassa várias escalas federativas e não 
contempla uma concepção efetiva de integração regional. Essa concepção, até 
hoje, está nos planos, mas ontem, nos debates, registramos o quanto estamos ainda 
longe de alcançá-la.

Muito obrigada e minhas desculpas por ultrapassar o tempo estipulado.

João Mendes da Rocha Neto (Moderador)

Obrigado, Rosa. Passo a palavra ao professor Egler, trinta minutos.
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DEBATEDORES

Cláudio Egler6 

Foto: Ipea Eventos.

Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite ao Bolívar Pêgo, com quem 
já trabalhei em outros projetos e já tenho uma história; e a Rosa, que circulou por 
esse país em vários pontos. Bom, estamos aqui para tentar contribuir com debates. 
Certamente, essa proposta de criação de uma linha de pesquisa é extremamente 
oportuna, como é oportuno trazer de novo para o debate a rede urbana da América 
do Sul, a integração sul-americana e a questão das fronteiras. Eu fui apresentado 
como vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro [UFRJ]. Eu sou aposenta-
do, mas continuo orientando. Mas, nos últimos quatro anos, eu fui professor, aliás, 
ainda continuo professor visitante na Universidade Federal da Grande Dourados 
[UFGD], no Mato Grosso do Sul, a 100 km do Paraguai, ou seja, estava vivendo 
esse tempo na fronteira. Para falar a verdade, eu cheguei anteontem de Dourados. 
Dourados é uma área bastante interessante em vários aspectos. Mas creio que essa 
minha estada na fronteira me trouxe algumas questões que, inclusive, vou tentar 
trazer para o debate em que nós estamos envolvidos. 

Então, não é só dessa vivência da fronteira, mas também do conhecimento de 
alguns trabalhos, pesquisas e consultorias. Por exemplo, nós estamos trabalhando, 
junto com a Coppe [Cooperação de Programas de Pós-Graduação em Engenharia], 

6. Consultor e professor visitante da UFGD.
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da UFRJ, o plano das mudanças climáticas do Rio de Janeiro. Estamos envolvidos, 
por exemplo, em projeções demográficas que estudam a distribuição da população 
da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem algumas questões, digamos, dentro desse 
aspecto mais espacial, que se referem desde à escala Sul-Americana até às questões 
mais pontuais para discutir o futuro das nossas metrópoles, com foco um pouco 
maior no caso do Rio de Janeiro. 

Então, eu vou tentar fazer esse panorama bem geral e quero que tragam mais 
indagações e questões do que respostas. Eu não tenho respostas, não vou solucionar 
os dramas que a Rosa Moura colocou aqui, apesar de, realmente, eu concordar com 
a maioria deles, a começar pela absoluta carência de dados que temos. Eu acho que 
quando o Pedro Barros apresentou a Unasul [União das Nações Sul-Americanas] 
inclusive o uso do SIG, que já é usado há bastante tempo, originalmente ele vem 
da Cosiplan e ele evoluiu para a Unasul. Então, originalmente, a Cosiplan já usava 
muito dessas informações. No caso, por exemplo, desse mapa que a Rosa mostrou 
com os centros nodais da América do Sul, a gente fez isso praticamente à mão, 
mas depois eu consegui baixar o material da Cosiplan. Mas, em relação à barreira 
dos dados, claro que você tem vários que o Centro Latino-Americano y Caribeño 
de Demografía [Celade], da Cepal, disponibiliza. 

É claro que o centro de demografia da Cepal é fundamental, pois sem ele 
não teríamos esses resultados que nós tivemos e não teria sido possível encontrar 
os dados lá em Santiago, que nos forneceu dados de todos os estados e das séries 
históricas, desde a década de 1950 até 2000, mas que não foi ainda atualizado. O 
fundamental é que essa base de dados existe e que não foi atualizada pela Cepal. 

Eu acho que isso, a Redatam [recuperación de datos para áreas pequeñas 
por microcomputador] e todos os projetos grandes que a Cepal desenvolveu, é 
importante inclusive para formar uma estrutura integrada das informações demo-
gráficas da América do Sul. Na verdade, da América Latina, no conjunto. Isso é 
extremamente importante. Eu creio que isso deva ter uma continuidade, não sei 
exatamente a que arquitetura institucional vai chegar. Mas, de qualquer maneira, 
não está saindo do zero, tem uma base montada, e essa base montada tem que 
ser aperfeiçoada. Eu creio que são coisas que devem ser mantidas e continuadas.

Mas, a questão central, vamos começar pelo mais geral, e transferindo um 
pouco de minhas angústias e incertezas: a primeira grande questão é que eu acho 
que a gente tem que discutir a demografia. A demografia tanto do Brasil quanto 
da América do Sul. Tem que ficar claro que nós hoje temos uma taxa de fertilidade 
mais baixa do que a França. Uma taxa de fertilidade mais baixa que a França signi-
fica que a nossa população está começando a estabilizar. E isso é, particularmente, 
intenso nas metrópoles. Fiz um cálculo de projeção demográfica do Rio de Janeiro 
para 2030 e 2040. Em 2040, a população do Rio de Janeiro, no município, vai 
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reduzir em cerca de 100 mil a 200 mil habitantes. É claro que tudo é previsão, 
tudo é projeção, mas nos ajuda a entender a geração que vai assistir ao processo 
inverso do que nós assistimos no século passado. Isto é real no caso brasileiro, 
real. Evidentemente, não é tão intenso para a maioria dos outros países, mas na 
Argentina já é real e no Chile, e isso vai ser significativo. 

Então, esse aspecto creio que vai ter que entrar na agenda da discussão 
estratégica, de política estratégica, e que, de um modo ou de outro, vai alterar 
esse movimento a que nós assistimos e que a Rosa descreveu, e também Ernesto 
Galindo, na primeira fase do projeto. Isso é importante. Acho que essa é uma 
questão que é numérica, vamos falar assim, e vai trazer novos desafios. O cálculo 
que nós usamos, por exemplo, no Rio de Janeiro, que foi feito agora pelo IBGE 
e pela FGV [Fundação Getulio Vargas], mostra claramente que, em muitas das 
regiões administrativas do Rio de Janeiro, o número de idosos vai crescer. O bairro 
de Copacabana é um exemplo. Eu moro lá, eu já me considero numa situação 
ideal, é um ambiente ecológico ideal Copacabana. Eu vivo muito bem naquelas 
circunstâncias. Então, esse é um dado real. Haverá um envelhecimento significativo 
da população, que vai apresentar problemas novos. Quer dizer, diversificadamente, 
vai sobrar sala de aula e vai faltar hospital. Claramente, é essa uma questão básica, 
e isso é algo que deve ser considerado. Esse é o ponto de vista mais do perfil etário 
e do quantitativo da população.

O segundo aspecto: lá em Dourados, passando bastante tempo por lá, observei 
que Dourados é uma realidade peculiar. Vamos deixar claro que, depois do estado 
do Amazonas, o segundo estado que tem maior população indígena do Brasil é o 
Mato Grosso do Sul. Então, nós temos que passar a considerar, além da questão 
quanto à quantidade, a questão da diversidade cultural dessas populações. No caso, 
dos Kaiowá-Guaranis, que têm um peso muito grande nessa região. 

Curiosamente, eu trabalhei no zoneamento ecológico econômico do Mato 
Grosso do Sul [ZEE/MS], e esta população é dessa cunha do sul do Mato Grosso 
do Sul, da grande Dourados. Dourados não é uma cidade comum. Dourados é a 
grande Dourados. Quando se fala grande Dourados, tem que se ter ciência de que 
se está falando de uma região. Dourados é uma cidade-região. É região já desde a 
sua origem, e se considera como tal. Então, nesta cidade-região, tem uma presença 
indígena muito significativa, que, evidentemente, está na raiz de um compromisso 
que está extremamente denso nesse momento que vivemos hoje. Há um conflito 
bastante violento. A cidade de Dourados é dividida, tem uma grande área indíge-
na que já vem desde sua origem, quando ela foi criada por Getúlio Vargas, e essa 
área indígena é realmente uma concentração impressionante de pobreza, é uma 
área indígena muito pobre. E tem coisas que surpreendem, ainda falando dessa 
diversidade, que tem que ser considerada também. Tem 75 igrejas evangélicas 
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dentro da área indígena. Quer dizer, a presença dessas igrejas nessa área, nessas 
comunidades, é impressionante. 

Só que esse dado resulta do fato que hoje em dia, se nós olharmos na América 
do Sul, uma das coisas que o Brasil exporta são essas igrejas, que estão em Buenos 
Aires, estão em Assunção e nessas comunidades, e que mudam um pouco o caráter 
inicial nesses aspectos culturais. Quer dizer, se alguém me perguntar hoje qual é 
a principal obra inaugurada em São Paulo nos últimos cinco anos, diria que ela 
está ligada ao segmento religioso. Isso é um símbolo, é um símbolo das cidades 
brasileiras que está começando a ficar presente além dos limites do Brasil. E tem 
um significado que temos que começar a entender, pois está presente também 
nessa população indígena. E aí tem que ter clareza que a América do Sul mudou 
nesse meio tempo em que a gente está tratando. 

Quando a gente fala da Bolívia, a Bolívia, pela constituição, é um pouco 
diferente e tem que se respeitar. A Bolívia é uma República plurinacional. Isso 
significa que é um país de muitas nações. Nós estamos muito pouco acostumados 
a pensar nisso, mas, de qualquer maneira, é uma realidade; e como República 
plurinacional ela tem características diferentes. A primeira delas é que o que 
acontece em Santa Cruz de La Sierra não é exatamente o que ocorre lá no El 
Alto, lá em La Paz. São coisas muito diferentes. Então, esse é o segundo aspecto: 
as mudanças no perfil e na diversidade da população sul-americana. Eu acho que 
isso tem que ser considerado quando se estuda as cidades de fronteira. 

Retornando um pouco, eu sou geógrafo, então eu acho que talvez isso sur-
preenda. A gente tem que ter noção que, nesse período recente, houve algumas 
mudanças muito interessantes. Aquele mapa que a Rosa mostrou, das centralidades, 
me chamou atenção porque, como a gente esperava, estão claras ali. A primeira 
coisa importante, evidentemente, é que a macrometrópole paulista, em toda essa 
área, está bastante enraizada. Ela tem um peso muito grande na estruturação da 
América do Sul como um conjunto, ou seja, ela é realmente uma área densa, é o 
núcleo denso de todo esse processo, não há a menor dúvida. 

A gente conhece também, que a Rosa mostrou, esse eixo que existe na 
Argentina e que vai se estender. Ele tem, na verdade, dois eixos importantes. O 
eixo estratégico da Argentina é aquele que vem lá de Bahia Blanca e se estende 
até La Plata, os argentinos sempre quiseram e procuraram o rio da Prata. A lógica 
é essa. Eles só inverteram essa lógica mais recentemente, e muito em função de 
interesses regionais, com essa linha que vem de Entre Rios e passa por Santa Fé, 
Córdoba, entra em Mendonza e vai para o Chile. Esse eixo transversal é um eixo 
que está se construindo e é importante na redefinição do papel inclusive da Ar-
gentina nesse contexto. Mas essa presença está mais ou menos flagrante no eixo. 
Observe a estruturação desse sistema na Argentina. No Chile, é claro o papel 
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de Santiago; é fundamental para estruturar a rede. E temos outras áreas, como 
Concepción, que formam ilhas que estão, de um modo ou de outro, articuladas 
a Santiago. A cidade de Lima é realmente uma cidade primária do conjunto. Há 
uma grande distância entre Lima e o restante do Peru, e temos que dizer que é 
uma distância significativa. Lima é uma grande concentração, que tem um peso 
fundamental e que, na verdade, quem dá é o turismo. Já no Equador, Guayaquil 
e Quito estão articuladas. 

Eu vivi um tempo no Equador. Eu vivi em Quito e, eventualmente, em 
Guayaquil. Efetivamente, a gente sabe que essas são duas realidades distintas, a 
Costa e a Serra, que, de um modo ou de outro, estão articuladas, não integradas. 
E aí começa a geografia a chamar a atenção. Veja o que me chamava atenção no 
Equador. No Equador, eu podia descer lá do alto da Cordilheira de Quito até a 
Amazônia. Lá do alto, é uma descida, é uma rampa, um tobogã, vamos dizer assim, 
descendo a Cordilheira, e se quiser descer de bicicleta, você desce esse tobogã em 
três ou quatro horas. Você desce e está na Amazônia. Você sai do alto (da Serra) e 
cai na Amazônia. Da mesma maneira, do lado da Costa, você desce e cai na Costa. 
Onde estão as plantações de dendê, de palmas que existiam na época e que hoje 
não tem praticamente mais nada? Os tanques de criação de camarão? Isso é uma 
realidade, você tem essas mudanças bruscas. 

E aí é que entra a Colômbia, que é uma realidade, para mim, uma incóg-
nita. A Colômbia é algo que se tem que entender melhor, E por que tem que se 
entender melhor? Primeiro, porque a topografia da Colômbia é complexa, ela 
tem um sistema de cordilheira que é diferenciado, ela tem duas cadeias dentro de 
um mesmo país. Segundo, se a gente olha de cima, a gente que está acostumado 
a viver num país como o nosso, relativamente aplainado, a gente olha a distância 
das cidades e pensa que tudo é fácil. Por exemplo, você olha do Rio de Janeiro para 
São Paulo, têm 500 km, e esses 500 km são vencidos claro, com uns probleminhas, 
mas não têm grandes dificuldades no meio do caminho. Agora, quando eu olho 
pra Colômbia e penso as três cidades – Cali, Medellín e Bogotá –, elas, vistas de 
cima, parece que estão uma ao lado da outra. Mas elas estão numa ponta e noutra 
de uma cordilheira por onde tem que se deslocar. E isso significa outra forma de 
se estruturar que resulta em uma das características que tem que ser entendida de 
modo diferente, inclusive com dificuldades distintas dessa articulação. E a gente 
tem que ter clareza que a Colômbia, hoje, é o segundo PIB [produto interno 
bruto] da América do Sul, já passou inclusive o da Argentina. Ela é a economia, 
segundo o meu ponto de vista, a mais dinâmica hoje. Pode falar o que quiser, mas 
é a economia mais dinâmica hoje em dia. A do Peru está crescendo, a do Chile é 
importante, mas a economia mais dinâmica e estruturada da América do Sul hoje é 
a da Colômbia. Isso porque tem diversidade da base produtiva que nenhum outro 
país, fora do Brasil e da Argentina, tem. É aquele que, definitivamente, com todos 
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os problemas da parte das Farcs [Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia], 
das drogas, com tudo que tem direito, e o cardápio é bem variado, mas é uma 
economia forte, e eu acho que isso tem que ser observado. E como isso, de um 
modo ou de outro, está relacionado com a sua rede de cidades? E como isso está 
funcionando? Acho que esse é um esforço que temos que fazer e que o Maurício 
Cuervo pode nos esclarecer melhor. Talvez, ajude-nos a entender um pouco mais 
o que é e o que pode evoluir. 

Aí, vamos entrar um pouco mais nessa discussão, que é a questão mais espe-
cífica das cidades de fronteira, que é o caso dessas cidades conectoras, que eu acho 
que é importante. Na verdade, tem um grande trabalho que foi feito pelo Grupo 
Retis, da UFRJ, coordenado pela Lia Osório, que é um grande estudo demandado 
pelo Ministério da Integração Nacional sobre a fronteira do Brasil, em que Lia 
estabelece, ela faz uma análise bastante ativa da diferenciação bastante importante 
das fronteiras. O estudo mostra os distintos arcos da fronteira. As fronteiras que 
são urbanas e não urbanas do Brasil. Ela usa um termo que eu nunca esqueci, 
que traz a ideia de “sinapse” com uma cidade situada do outro lado da fronteira. 

Agora, essas cidades conectoras, eu acho que Dourados é um exemplo delas, 
quer dizer, que tem um papel hoje interessante, porque em grande parte todo o 
dinamismo dessa área é ancorado no agronegócio. E o agronegócio, de um modo 
ou de outro, envolve a região que passou por uma fase que prosseguiu de certa 
maneira para manter suas posições no, digamos, contexto econômico. E no caso, 
esse papel que tem de articular, de um modo ou de outro, porque Mato Grosso 
do Sul é um prolongamento articulado do que tem do dinamismo que vem de 
São Paulo. Mato Grosso do Sul sofreu modificações importantes, não apenas 
aquelas que a gente conhece, soja, milho, mas principalmente madeira. Então, por 
exemplo, nós tínhamos uma estrutura urbana em que se tinha certa história e que 
está mudando rapidamente com a introdução da produção de papel e celulose e 
madeira de eucalipto, mas é o papel e celulose em Três Lagoas, no Mato Grosso 
do Sul. Hoje, o principal centro produtor e uma das maiores unidades produtoras 
de papel celulose foi implantada lá, nos últimos dez anos. Então, é um dado novo 
que está modificando completamente esse papel. 

Mato Grosso do Sul é uma discussão que a gente tem levado. Estou falando 
dele e de Campo Grande, que é o centro regional mais importante. E temos cidades 
como Três Lagoas, que cresceu rapidamente nos últimos anos; Dourados, ao sul, 
que é o centro do agronegócio; e Corumbá, que é o principal polo da fronteira. 
Curiosamente, temos levado essa discussão sobre a capacidade que tem, por exemplo, 
um centro como Campo Grande, de manter as estruturas funcionando, já que a 
pressão para, digamos, integrações paralelas, vamos dizer assim, é cada vez maior. 
Temos, por exemplo, Dourados, que mantém uma relação muito forte, muito 
forte, com o norte do Paraná. Ela é muito intensa, tem muitas atividades próprias 
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que são feitas ali. Três Lagoas, evidentemente, está ligada diretamente a São Paulo, 
e sua articulação é completa. E Corumbá está com a fronteira, a Bolívia, e, de um 
modo ou de outro, tem lá a Vale, o minério de ferro. Bom, sintetizando, eu creio 
que nós temos uma agenda de pesquisa para discutir temas da rede urbana e de 
fronteira bastante ampla de se investigar. 

Eu creio que é muito importante, talvez, uma das coisas que temos que fazer 
um esforço é aumentar a presença de pesquisadores dos países vizinhos, e eu creio 
que a Rosa já sabe, pois trouxe aqui vários pesquisadores de outros países que 
trabalham a questão. Eu, por exemplo, que fiz meu pós-doutorado na Argentina, 
eu trabalhei com o time da Elsa Laurelli. E, hoje em dia, tem um centro de pes-
quisa chamado Centro de Estudos Urbanos Regionais, que foi promovido bem; 
ultimamente, ele é um centro do CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico] de lá e tem uma autonomia muito grande de ter feito 
muitas pesquisas. Eu creio que nós temos aqui, a Rosa conhece muito bem, todos 
nós conhecemos, o Carlos de Mattos, da Pontifícia Universidade Católica do 
Chile (PUC-Chile). Eu estive com ele há pouco, ele se aposentou, mas continua 
extremamente ativo lá na PUC de Santiago. É alguém que, de um modo ou de 
outro, está envolvido diretamente nas pesquisas. Nós temos, no Equador, também 
pesquisas e pesquisadores envolvidos nessa questão, ligados ao centro de pesquisa 
da América Latina como um todo, a Flacso [Universidad Latinoamericana de 
Postgrado Líder en Ciencias Sociales]. A Flacso é uma das opções. 

De um modo ou de outro, eu creio que nós temos que seguir os bons exemplos. 
Um exemplo a ser seguido é o observatório em rede da escola europeia. Então, se é 
uma proposta de uma maneira efetiva de acompanhar isso, a ideia é efetivamente 
tentar articular um observatório em rede envolvendo essas diversas instituições, 
no sentido de, inclusive, permitir o tratamento de dados mais confiáveis e conso-
lidados. Nós temos no Brasil, e a Rosa conhece muito melhor, o Observatório das 
Metrópoles, de que ela participa diretamente e que tem uma extensa trajetória. 
Eu acho que a ideia de tentar um observatório em rede na América do Sul é um 
assunto que, talvez, pudesse incorporar. No mais, é isso que eu gostaria de trazer. 

Muito obrigado.

João Mendes da Rocha Neto (Moderador) 

Muito obrigado pela contribuição. Não usou seus trinta minutos, mas as contri-
buições foram muito densas. Eu acho que deixou grandes pontos de interrogação 
para que a gente tente depois resolver. Como o senhor mesmo falou, não foi o 
seu papel resolver, mas sim colocar mais pontos de interrogação. Então, agora vou 
passar ao Maurício para sua fala. Maurício, você tem trinta minutos. 
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Luiz Maurício Cuervo7 

Foto: Ipea Eventos.8

Obrigado! Peço desculpas. Vou falar em espanhol, mas creio ser bastante 
compreensível. Se não entenderem alguma coisa, me avisem. Antes, vou começar 
agradecendo ao Ipea, ao Bolívar Pêgo, a Rosa Moura, a todos. E como instituição, 
pela oportunidade de estar aqui e compartilhar essa grande investigação que já tive 
oportunidade de discutir com Rosa, e também de me beneficiar dela no que são 
minhas preocupações como investigador, mas também da Cepal como instituição. 

E por isso eu quero, talvez, fazer meus comentários na perspectiva continental, 
que vocês desejam obter, em um evento com a característica que tem esse espaço 
(o Ipea e uma oficina como esta), que para mim é muito rara e muito difícil de 
encontrar. Este é um espaço que tem como propósito geral a integração entre 
conhecimento científico, acadêmico e da política pública. E eu, como permanen-
temente interessado nessa articulação, porque faço parte de uma instituição que 
tem como propósito auxiliar os governos da América Latina para formulação de 
políticas de desenvolvimento, em particular com temas como planejamento, na 
perspectiva de desenvolvimento territorial. 

Mas, por outra parte, como pessoa de investigação e da produção acadêmica, 
conheço a importância e a necessidade de articular esses dois mundos, o que não 

7. Oficial de assuntos econômicos da Cepal Santiago.
8. Faz parte da foto Cláudio Egler (consultor à direita).
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é fácil. Muitas vezes, recebo rejeição desses dois mundos quando pretendo mediar 
espaço de diálogo entre o conhecimento acadêmico e o da política pública. Por 
isso vou aproveitar para fazer algumas contribuições, tentando articular essas duas 
dimensões. A contribuição do conhecimento, a partir dessa investigação, e a per-
gunta que eu faço: Como esses diálogos interferem na política pública? E também 
as perguntas novas que obrigam, no meu modo de ver, serem feitas a partir do 
ponto de vista da política pública.

Para começar, quero destacar um elemento que pode ser muito simbólico, 
mas para mim é muito importante. Essa investigação tem como ambição pensar 
no continente, e essa ambição de pensarmos como continente é muito rara, muito 
incomum, muito pouco frequente na América Latina. Falta-nos ambição como 
latino-americanos, e às vezes erramos, pois muito do que fazemos pensamos no Norte.  
E temos que nos ocupar de construir espaços de reflexão teórica, política e de imaginação 
do continente. E para imaginarmos e construirmos como continente, necessitamos 
de investigação deste tipo. 

Nos anos 1980, eu comecei minha tese de doutorado tentando entender a 
rede urbana latino-americana. E, para isso, teria que estar em algumas cidades, 
como Nova Iorque, Paris ou Londres, onde estavam as informações de que eu 
necessitava para estudar os países da América Latina. Hoje, oportunamente, pode-
mos ter acesso às informações de nossos países sem necessidade de irmos ao Norte, 
não porque nossas contribuições são importantes, mas já temos as condições para 
pensar e para construir as descrições e os conhecimentos de nossa própria realidade, 
a partir das nossas próprias instituições e, também, com nossos próprios recursos 
pessoais de investigação.

Isso é um elemento que eu não quero passar por alto, porque me parece de 
maior importância e que acompanha, desse ponto de vista, o que é a necessidade 
de, como Cepal, contribuir com o continente em seu conjunto. Trabalhamos os 
mapas apresentados por Rosa, nos quais refletimos uma ambição específica do 
que somos como território. Estamos acostumados a pensar como uma soma de 
territórios nacionais, mas muito poucas vezes nós podemos conhecer as imagens 
do que somos como território continental. 

Em segundo lugar, quero destacar outro aspecto fundamental dessa investi-
gação, que é o que marca uma distância muito importante com respeito à maneira 
como se produzem o conhecimento e o pensamento urbano na América Latina. 
Lamentavelmente, o diálogo de maneira pessoal sobre o pensamento urbano 
latino-americano está marcado pela existência ou presença, ou pela tendência, 
ao pensamento especulativo. Pensamos nossas cidades e nossa realidade urbana 
sem nos colocarmos ou introduzirmos a fundo na descrição e na elaboração do 
conhecimento empírico do que são essas cidades. 
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Discutimos se estamos organizados do modo como disse Dematteis, ou como 
disse outro investigador europeu, ou do Norte. Mas, poucas vezes, nós colocamos 
a trabalhar e trabalhamos a sério a informação empírica que temos para tratar de 
elaborar um olhar exato e preciso de que são as cidades latinas latino-americanas 
hoje em dia. Não como relatam outros investigadores de outras realidades. Se não, 
como poderíamos relatar-nos, mesmo a partir de nossa investigação e a partir do 
que temos, e de propostas de classificação como as que Bolívar e Rosa fazem em 
sua investigação, que me parece cobrem de maneira muito completa a realidade das 
cidades latino-americanas hoje em sua conção espacial? Isso é um ponto de partida 
fundamental para pensar e discutir e fazermos outro tipo de pergunta diferente das 
que, talvez, eu penso que podemos fazer, mais frequentemente do que deveríamos. 

Temos que levar em conta a informação que nos oferece essa investigação, 
que era destacar, o que para mim é um dado fundamental, que ao sul da América, 
como tal, não contém nem se con uma rede urbana integrada. Não temos uma 
rede urbana sul-americana como tal. Temos sim, hoje, de maneira livre, alguns 
conjuntos, como mostram os mapas que tanto Cláudio Egler, como Rosa e Bolívar 
têm produzido ao longo dos anos. 

Basicamente, temos três vértices, ou três arcos urbanos, que são: vértice Atlân-
tico Norte, ao redor das cidades litorâneas do Norte do Brasil; vértice Atlântico 
Sul, ao redor de São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires, que creio se estende 
até Santiago; e depois temos um vértice andino, que constrói a trama urbana do 
Equador, Colômbia e Venezuela. Esse quadro é a interpretação geral da rede urbana 
sul-americana, ou a configuração do sistema urbano sul-americano.

Nós temos um dado crucial para a instituição hoje: as nossas fronteiras estão 
fora da rede urbana, com exceção das fronteiras do Sul, tal como mostrado, abun-
dantemente, nas discussões e apresentações, tanto institucionais como acadêmicas 
que assistimos durante o dia de ontem. O resto das fronteiras está marcado (vou 
usar uma palavra que não é uma palavra da Cepal, são palavras minhas, de Mau-
rício Cuervo), o interior do continente está marcado pelo “vazio urbano”. E o 
importante então, desse ponto de vista, é que essa hipótese tem algum sentido. É 
só perguntar quais implicações que se tem para a política pública, tanto dos países 
como das políticas de integração, que promovem organismos, como a Unasul, a 
Celac [Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos], ou o Mercosul, 
ou o Mercado Andino, ou a Alca, ou como o Mercado Centro-Americano ou como 
quase vinte modelos destes organismos de integração que encontramos na América 
Latina e no Caribe. Com essas palavras, lanço as hipóteses ou interpretações maiores. 

Esse feito é de uma observação original minha, senão dos meus estudos na 
América Latina sobre desenvolvimento urbano. No continente, o desenvolvimento 
de urbanização segue marcado pela grande desigualdade e disparidade entre o mundo  
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rural e o mundo urbano. O mundo rural segue sendo, em geral e por média, de 
maneira, digamos, majoritário. É o mundo do atraso, da pobreza, da ausência de 
serviços básicos de habitação, de saúde e de oportunidade de desenvolvimento 
social e econômico. As cidades correspondem ao mundo das oportunidades, e por 
isso se explica a migração rural-urbana. Há uma disparidade e uma desigualdade 
rural-urbana que não têm por que serem assim, pois em outros continentes não 
haverá, digamos, a associação dessa desigualdade entre o rural e o urbano nas con-
dições do que representa quanto à condição de vida, de bem-estar e oportunidade, 
de desenvolvimento pessoal e coletivo. Portanto, se nós tomarmos uma série da 
história, notaremos que deriva da maneira como temos construído as cidades da 
América Latina. 

Não vamos entrar nesse tema senão para dizer que tenho tratado do desafio. É 
que nosso principal desafio em termos de integração é articular as fronteiras às redes 
urbanas ou aos componentes da rede urbana, com os que contam o continente. 
Isso significa pensar como está pensando a Unasul, com projeto de infraestrutura, 
projetos de vias e outros tipos de projetos que implicam, também, reconhecer que 
esse tratamento parte de uma ausência, pois em nossos países, na maior parte dos 
países da América Latina, falta estar ao centro de uma política de desenvolvimento 
territorial. Não pensamos em nossos territórios, nem nos vazios de urbanização, 
nem no papel que as cidades podem desempenhar no desenvolvimento do território 
na maior parte de nossos países.

O Brasil é uma honrosa exceção que tem trabalhado ao longo das discussões 
de desenvolvimento de políticas públicas, especialmente o que eu sei a partir do 
que tem sido feito pelo Ministério da Integração Nacional [MI]. Mas é a exceção 
que confirma a regra em condições do que acontece no resto da América do Sul, 
inclusive, também, na América Central e no México. 

Temos discursos territoriais, temos discursos de políticas regionais, mas não 
temos uma prática efetiva e evidente de intervenção no território, de modificação 
dos padrões que nosso território tem e que levam à reprodução indefinida das 
disparidades, das desigualdades entre as regiões ricas e pobres, entre as cidades e o 
rural, entre as cidades grandes e as cidades pequenas. Isso para mim é o principal 
desafio de políticas que será levantado na discussão para posterior desenvolvimento 
dessa investigação e ponto de partida para as nossas próprias preocupações. 

E o segundo elemento que eu quero agregar deriva de uma preocupação maior 
que se relaciona com o tema de fronteiras. O tema fronteira deve ser entendido 
e marcado como parte de uma preocupação maior que é a preocupação com a 
integração latino-americana. É de supor que a integração das fronteiras e o uso que 
damos às fronteiras nesse processo de integração contribuem ou têm contribuído 
para a integração latino-americana. Quero pensar que as condições territoriais 
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devem adicionar outras perguntas e outros feitos que estejam prosseguindo na 
América do Sul que intervêm e que podem ser incluídos nas oportunidades de 
integração latino-americana e sul-americana. Neste caso, têm como principal as 
migrações Sul-Sul, hoje. 

Hoje, as cidades grandes da América Latina são cidades muito distintas da-
quelas de quinze anos atrás. E centros como o de Santiago do Chile, onde trabalha 
minha esposa, que disse que o sotaque mais frequente estrangeiro é de peruano, 
e desde quatro ou cinco anos é de colombiano. Em Buenos Aires, ao se caminhar 
pelo centro da cidade, se cruza o tempo todo com colombianos. 

As migrações internacionais hoje em dia são muito importantes. Felizmen-
te, nossas migrações já não se dão pelas razões que tínhamos há quarenta anos.  
Nós tínhamos que ir para outros países porque as ditaduras não suportavam a 
liberdade de pensamento e tínhamos que nos refugiar em algum lugar onde os 
pesquisadores não eram perseguidos. 

Felizmente, nossas migrações hoje em dia são em busca de oportunidades. 
Esse é um fenômeno sobre o qual temos que averiguar nos mapas de relações entre 
metrópoles; a Cepal tem que considerar essa realidade, e eu creio que a experiência 
que têm tido os países nas discussões sobre população constitui-se uma oportuni-
dade. Colômbia é um país exportador de população há mais de cinquenta anos. 
A colônia colombiana nos Estados Unidos é muito numerosa, e, graças a isso, as 
relações econômicas e culturais da Colômbia com os Estados Unidos são muitos 
mais fluentes e mais fáceis do que seriam se a Colômbia não tivesse uma colônia 
tão importante nos Estados Unidos. E creio que, no futuro, esse fator poderia ser 
uma oportunidade para nossos países, pois representam, desde o ponto de vista 
de ações de integração entre nossos países, um possível, digamos, novo elemento 
que teremos que dar conta e conhecer para a integração latino-americana, também 
incluso em sua própria geografia e sua própria territorialidade. 

Portanto, com isso, termino a minha própria pergunta com uma pergunta, 
em que a relação entre o conhecimento acadêmico e a política pública é definida. 
Para mim, a pergunta que deixaria para finalizar é esta: Como colocar a rede urbana 
a serviço dos nossos propósitos de bem-estar, de desenvolvimento e integração 
latino-americana? 

Obrigado.
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João Mendes da Rocha Neto (Moderador)

Obrigado, Maurício. Também foram muito pertinentes suas contribuições. Minhas 
anotações não couberam em uma parte da folha que me cabia fazer as anotações, 
tive que passar para o verso da folha. E agora eu queria passar para a professora 
Alessandra. Professora Alessandra, a senhora tem trinta minutos. 

Alessandra Rufino Santos9

Foto: Ipea Eventos.

Bom dia a todos e a todas. Eu sou Alessandra Rufino, professora da Universidade 
Federal de Roraima. Também sou vice-líder do grupo de estudos interdisciplinares 
sobre fronteiras da mesma instituição e, atualmente, eu estou cursando doutorado 
em sociologia pela Universidade Federal do Sul, e a minha pesquisa de doutorado 
contempla o debate sobre o papel das redes e das relações sociais da fronteira do 
Brasil com a Venezuela. 

Primeiramente, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de ser deba-
tedora e gostaria de ressaltar a importância acadêmica desse documento a que nós 
tivemos acesso. Um documento que estabelece pontos de contato com outros órgãos, 
como o IBGE e a Cepal. Além disso, vejo que identifica caminhos de investigação 
e servirá como estímulo e guia para futuras pesquisas e debates em diversos cursos,  

9. Professora da Universidade Federal de Roraima (UFRR).
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grupos e núcleos de pesquisa já existentes e a serem criados nas universidades 
brasileiras e outras instituições, não contemplando apenas o espaço acadêmico. 

Como um desafio inicial, precisamos compreender que os territórios de 
fronteiras internacionais necessitam da atenção dos governos e das populações 
dos Estados nacionais. No caso brasileiro, os governos federal e estaduais precisam 
fortalecer as políticas de integração existentes, por meio da implementação de 
políticas públicas e operações de segurança e defesa. Além disso, precisam pensar 
em novas políticas de integração.

Mas nas situações em que os Estados estão presentes, mais por uma questão 
institucional do que para servir ao cidadão, como devemos proceder no processo 
de análise? Essa situação me faz pensar as relações de poder instituídas de interesses 
divergentes e convergentes desempenhadas pelos vários atores sociais que compõem 
a região fronteiriça. 

Essa minha fala me faz pensar muito na fronteira do Brasil com a Venezuela 
e na fronteira do Brasil com a República Cooperativa da Guiana. Pela realidade 
em que se encontram, essas duas fronteiras precisam de uma atenção dos Estados 
nacionais que a compõem.

Não podemos esquecer que as discussões sobre o desenvolvimento das regi-
ões de fronteira precisam destacar a necessidade de se redefinir e elaborar políticas 
públicas em torno de uma realidade regional diversificada, marcada por constantes 
transformações. O problema é que, como já foi ressaltado ontem pelo Eduardo (re-
presentante do estado de Roraima), os países de fronteira não propõem uma política 
descentralizada e com distribuição de responsabilidades entre estados e municípios.

Mudando um pouco o foco da discussão, o material desta oficina reúne esforços 
de pesquisa a partir de dados empíricos e aportes teóricos e conceituais. O que eu 
sugiro que seja incorporado são algumas questões norteadoras que problematizem 
mais a fronteira no contexto urbano. Questões, como estas:

• O que são as fronteiras para os estudiosos do tema? 

• Quais são as imagens e ideias de fronteiras mobilizadas desde os centros 
de poder? Como os meios de comunicação (televisão, rádio, jornais im-
pressos, internet etc.) têm imaginado de longe e de perto os territórios 
fronteiriços? 

• Como as fronteiras são imaginadas e sentidas por todos aqueles que 
vivenciam essas realidades de limites, controles, transições e travessias 
nos mares, rios, aeroportos, portos, estradas e territórios de fronteiras 
internacionais? 
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• Quais os efeitos que as “novas” práticas e noções de legalidade, justiça, 
governo e “civilidade” trazem para a vida das pessoas, nacionais e estran-
geiras, que habitam esses territórios e lugares de múltiplas fronteiras? 

• Como esses habitantes lidam diferencialmente com as transformações 
em curso? Que deslocamentos, territórios, questões, referenciais teóricos, 
interesses políticos, preocupações acadêmicas estão orientando a investi-
gação social sobre fronteiras? Como estão sendo articuladas as fronteiras 
na sua dimensão metafórica em relação a outras noções próximas, como 
margens, limites, periferias? 

• Por último, o que já sabemos e o que ainda não foi perguntado? 

Esses questionamentos que acabei de mencionar apontam para novos desa-
fios de pesquisa. A “fronteira”, particularmente a “fronteira internacional”, parece 
ser uma realidade social bastante autoevidente. Encontra-se bastante enraizada e 
naturalizada em nossa imaginação moderna devido à própria centralidade que o 
Estado nacional adquiriu nos dois últimos séculos. 

À primeira vista, quase todos sabem o que é um limite internacional: uma 
divisão territorial entre dois ou mais países, demarcada, simbolizada e operaciona-
lizada por um conjunto de instituições e agentes estatais. Também não podemos 
nos esquecer da ideia de “fronteira interna” ou de “fronteiras de expansão” como 
situações de conflitos sociais e culturais. 

Assim, entendida como lugar de conflitos, a fronteira se constitui em um 
espaço privilegiado para compreender relações interétnicas, processos de explora-
ção econômica, violências sistemáticas associadas a modelos de colonização ou de 
desenvolvimento e configuração política de determinadas regiões, como é o caso 
da Amazônia.

Trata-se de pensar as frentes de expansão do capitalismo não a partir dos 
denominados pioneiros, mas dos setores marginalizados e subordinados nestas 
frentes de dominação, como os posseiros, camponeses e indígenas.

Outras abordagens têm assumido “a fronteira” mais claramente como uma 
categoria capaz de oferecer explicações a fenômenos sociais ou de sintetizar anali-
ticamente relações sociais, configurações geopolíticas ou trânsitos entre categorias. 
Assim, é possível atentar ao sentido dado à “fronteira” no atual cenário do capitalismo.

O diálogo com os estudos pós-coloniais, pós-modernos, subalternos, teorias 
migratórias, fluxos transnacionais e situações interculturais, entre outros, tem 
favorecido um aumento significativo das abordagens sobre as fronteiras políticas, 
culturais e simbólicas. 
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Temos que pensar o encontro da cidade, da floresta e da fronteira para 
reforçarmos que o conceito de fronteira se encontra com o de urbanidade. Esse 
pensamento é reforçado pela professora Edna Castro (2009), da Universidade 
Federal do Pará [UFPA], que analisa as “cidades na floresta”, criadas para atender 
aos grandes projetos econômicos, implantados na Amazônia a partir da segunda 
metade do século XX.

Ainda falando sobre o contexto amazônico, vejo que o grande desafio é com-
preender a Amazônia como um espaço múltiplo não apenas na sua configuração 
física, mas também imensamente diversificado em aspectos sociais, culturais, 
étnicos e políticos.

Paralelamente à percepção da grandiosidade da Amazônia, na mesma medida, 
desenvolveram-se os preconceitos sobre a região e suas gentes. Talvez um dos mais 
consolidados preconceitos seja aquele que toma a Amazônia como uma terra sem 
gente, um “imenso vazio demográfico”.

Apesar do preconceito dominante, a Amazônia nunca foi uma terra sem ho-
mens. O grande desafio é reconhecer que a Amazônia é uma “terra sem homens” 
apenas no discurso oficial, que procura atrair para a região contingentes popula-
cionais para afirmar a presença e o domínio do Estado sobre as terras amazônicas 
e suas fronteiras.

O que necessitamos agora é romper com o colonialismo histórico, e para isso 
podemos recorrer aos estudos pós-coloniais, que reforçam que, atualmente, ainda 
existem formas de colonialismo mascarado, que originam situações coloniais. Não 
podemos esquecer que existe uma relação recíproca entre a política e a cultura na 
definição das fronteiras territoriais dos Estados nacionais. 

Segundo Bourdieu (1998), as fronteiras são produtos de atos jurídicos artificiais 
e de disputas de poder. Diante disto, a ação política cria, por meio da educação 
escolar, cidadania, línguas e outros sistemas de comunicação, as diferenças culturais 
em um determinado espaço fronteiriço onde predominam semelhanças no estilo 
de vida da população local.

Os estudos de Albuquerque (2010, p. 131) revelam que “as nações e suas 
fronteiras podem ser estudadas a partir de variadas narrativas e memórias dos mo-
radores fronteiriços. Estas formas de narrar os processos de conflitos e de integração 
nas zonas fronteiriças estabelecem elos importantes entre o passado e o presente”. 
São, na verdade, importantes para perceber a complexa rede de relações sociais 
que se constroem no cotidiano das várias regiões entre o Brasil e os países vizinhos. 

Nesses termos, na fronteira, o espaço pressupõe o território. Logo, o que se 
pretende, posteriormente, com este trabalho em pesquisas futuras é, num primeiro 
momento, revelar os elementos constituintes de uma leitura pós-colonial pautada 
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na ideia de desenvolvimento e progresso. Em um segundo momento, reconhecer 
os diferentes projetos de territorialização referenciados por identidades territoriais e 
pressupostos epistemológicos distintos. Ainda, em um momento posterior, pretende-
-se observar as disputas políticas e epistêmicas como constituintes da fronteira. E, 
por fim, pretende-se visualizar também a experiência da fronteira como base para 
se pensar em uma epistemologia fronteiriça.

Minha fala era basicamente essa. Muito obrigada.

João Mendes da Rocha Neto (Moderador)

Foi muito boa a fala da professora. Eu tinha falado com o Bolívar, considerando 
abrir espaço para algumas questões. Acho que tanto a palavra da pesquisadora Rosa 
como algum tipo de indagação que pode acrescentar e enriquecer bastante. Então, 
nós acertamos, são 11h55, vamos até 12h15. E para que a gente possa fazer os blocos 
de questões, se possível, que as indagações sejam sucintas, de forma a permitir a 
resposta dos nossos convidados. Então, está franqueada a palavra aos participantes. 

QUESTÕES

Maria de Fátima Araújo de Paiva (MI) 

Sobre as redes de cidades. Somente 6% das cidades de fronteira têm mais que 10 
mil habitantes. Que estratégias nacionais ou binacionais poderiam ser sugeridas 
para fortalecer as diversificações das cadeias produtivas na faixa de fronteira para 
inclusão dos pequenos e médios produtores?

Maria Amélia Rodrigues da Silva10 

A minha pergunta é para o Maurício, da Cepal. Sou professora da Universidade 
Federal do Pará. Fui cedida ao estado e fiquei um tempo em Brasília, no Ministé-
rio de Minas e Energia [MME], e agora no governo do Pará. A questão é quanto 
à aproximação do mundo da academia ao mundo da ciência. Eu também tive 
oportunidade de passar um tempo no programa das Nações Unidas, no painel de 
recursos, onde tive a função de trabalhar um documento simples para subsidiar 
a política pública, e para isso tivemos, em muito, que trabalhar a experiência do 
Norte. A gente viu que tem um oceano de distância em relação à América Latina. 
Então, quanto maior o nível de trabalho de decisão, maiores são os interesses que 
passam por cima do conhecimento necessário para aquela tomada de decisão. 
Assim, qual seria a abordagem ou estratégia para reduzir a rejeição e integrar esses 
dois mundos? Ou fazer com que a tomada de decisão produzida levasse em conta 

10. Núcleo de fronteira do estado do Pará.
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mais fortemente o conhecimento? Que tipo de abordagem poderia trabalhar 
melhor? Obrigada. 

Eduardo Bayma Oestreicher11 

Complementando a pergunta da colega do Pará, nesta aproximação entre a aca-
demia e as políticas públicas de imediato, quais são os benefícios práticos para os 
moradores da fronteira?

Bruna Penha12 

A fala do Maurício me fez pensar numa questão que, em antropologia, é muito 
importante. A gente tem uma produção bibliográfica na antropologia que fala 
sobre geopolítica do conhecimento. A geopolítica do conhecimento contempla 
os estudos que vão falar exatamente dessa dependência de uma produção e de 
uma maior produção nos Estados Unidos e na Europa. A geopolítica do conhe-
cimento em antropologia está ligada à antropologia pós-colonial e dos estudos 
pós-coloniais que a Alessandra citou. Fala sobre descolonizar a forma como nós 
produzimos, entende? E na antropologia, isso traz questões que outros debatedores 
falaram, citaram, diversidade conflitos que existem na fronteira, problemas das 
populações indígenas.

A gente tem, no Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso do Sul, uma 
chacina acontecendo. Temos um genocídio acontecendo na região de fronteira, 
matam-se crianças, é sério. E eu queria pedir, convidar, não sei, para que nós 
pensássemos sobre a configuração dos institutos de pesquisa, porque, pra mim, 
parece que existe uma geopolítica do conhecimento interno que está ali, mas na 
produção de conhecimento dentro do nosso continente. 

Então, parece-me que falta um pouco mais trans e interdisciplinaridade dentro 
dos centros de estudos e pesquisas que podem contribuir muito na forma como a 
gente pensa nas relações que acontecem na fronteira. A Alessandra disse que não 
tem só problema na fronteira. Não tem mesmo. Só que as relações de fronteira 
têm experiência de pesquisas que são extremamente ambíguas. Tem solidariedade 
de exploração que caminha junto e que sustenta dificuldades, principalmente de 
desenvolver políticas públicas. Então, queria convidar para que nós pensássemos 
sobre a configuração dos institutos de pesquisa e como que uma maior transdisci-
plinaridade poderia nos ajudar a avaliar e analisar, e a desenhar políticas públicas.

11. Núcleo de fronteira do estado de Roraima.
12. Bolsista da Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte) do Ipea.
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Jan Bitoun13 

Uma pergunta para a Rosa: identificaram-se arranjos fronteiriços. Você falou de 
cidades nas fronteiras sem correspondências nos países vizinhos e povoados trans-
fronteiriços. Como é que vocês trabalham essa relação entre cidades, os arranjos e 
os povoados transfronteiriços? Por que aparece no mapa a cidade, e os conectores? 
Os conectores nessa visão, assim mais nacional, vamos dizer, da rede urbana. Eu 
acho que, talvez, seja interessante pensar nessa relação. 

Alexandre Peixoto14

Só complementar um pouco o comentário de Bruna Penha sobre a configuração 
do centro de pesquisas etc. A gente faz um esforço muito grande, no Ministério 
da Integração, de tentar aproximar os centros de pesquisa, ou mesmo os institutos 
federais, as escolas técnicas, da população e da discussão sobre política pública de 
projetos. Tem uma queixa recorrente sobre a lógica dos funcionários, do professor, 
de produzir estudo, mas não ter incentivo algum de trabalhar em projeto. Assim, 
não cresce na carreira, não aumenta o salário nem nada. Ele pode fazer um projeto 
que pode ter um impacto superinteressante do ponto de vista local, mas quando 
ele participa disso é por interesse pessoal, mas institucionalmente ele não tem 
incentivo nenhum para isso. É algo que dificulta bastante fazer essa união desses 
mundos, de colocar na fronteira. É interessante que você tem territórios que são 
relativamente isolados, que as prefeituras fazem; mas tem o Instituto Federal, tem 
a universidade estadual, a universidade federal. Então há, e, muitas vezes, os alunos 
vão lá, estudam e saem de lá, só que o centro de informação não se volta para lá. 

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS DOS DEBATEDORES

Rosa Moura (Ipea)

Praticamente duas questões foram dirigidas a nossa apresentação. Eu respondo 
uma delas, o Bolívar responde a outra. Respondo à pergunta de Jan Bitoun quanto 
às cidades conectoras. Cláudio Egler, em seus trabalhos, chegou a essa categoria 
sem discutir em detalhes sua relação com a fronteira, mas mostrou a porosidade 
das fronteiras com base na aplicação das metodologias, como os polígonos de 
Thiessen, que vão se formando e que desconhecem essas fronteiras. Em nossos 
estudos, estamos colocando foco nas aglomerações ou arranjos transfronteiriços, e o 
detalhamento desses é o que nos cabe agora. Esta é basicamente a primeira reunião 
do projeto de fronteira no Ipea. Aqui ainda estamos mais colhendo subsídios do 
que oferecendo resultados. Estamos trazendo conclusões das análises sobre a rede 
urbana como um primeiro aporte, que se complementarão com novos estudos e 

13. Professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
14. Ministério da Integração Nacional.
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idas a campo para averiguar como de fato se configuram essas relações. A atividade 
dos grupos com os estados, realizada ontem, já nos deu muitas pistas, mas agora 
temos que avançar no empírico. 

Bolívar Pêgo (Ipea)

Maria de Fátima, é o seguinte, nós não dissemos, mas nós já colocamos para apre-
ciação da nossa diretoria, de nosso grande parceiro que é o MI, o campo. Inclusive, 
há uma concordância de sugestões e ampliação de sugestões, do próprio MI. Então, 
pelo menos a nossa expectativa – se nós viabilizarmos a linha de pesquisa, que é nosso 
desejo –, nos próximos dois anos e meio, é fazer pelo menos seis campos. Entendeu? 
E aí dividimos pelas três grandes regiões de fronteira (fronteira Oeste). Mas inserindo 
aí a discussão da fronteira marítima (Leste). E é objeto da nossa abordagem todas as 
informações que são trazidas para discutir com Ipea e o MI, para que a gente possa 
colher o maior aporte de subsídios possíveis, para que a gente possa ser propositivo 
em novas políticas ou tentar contribuir com o maior número de políticas. 

Luiz Mauricio Cuervo (Cepal)

Maria Amélia pergunta sobre uma fórmula que tenho. Não existe nada formalmente 
que vincule esses mundos. Perguntou e comentou sobre haver uma maneira, um 
modo convencional de pesquisarmos. Outra pessoa comentou, também, e não 
recordo o nome. Tem a ver com a maneira como formamos os nossos profissionais 
e a forma como motivar para a pesquisa, qual a maneira para nossos estudantes. 
Bom, eu sou economista e trabalho com urbanismo e planejamento. E o planeja-
mento nós temos que fazer para as populações, com os dirigentes, com os grandes 
empresários, com os políticos, com os alcaldes (que equivalem aos prefeitos, no 
caso brasileiro). 

Tem que se produzir uma capacidade de conversação, de tratamento e de 
diálogo entre os distintos interlocutores de planejamento. Não existe o trabalho de 
planejamento não coletivo. Esse é o tipo de prática que, isolada, não tem utilidade 
de conhecimento. Também nós, os acadêmicos, temos que entender qual é a polí-
tica para que sejamos capazes de ser úteis para políticos. Não somente pensar que 
somos donos da verdade, e assim entregaremos a verdade. Vocês podem ver que há 
um começo. É um diálogo e uma relação, digamos, de uma ou de outra garantia.

Outra maneira de fazermos uma prática, mesmo na formação e também na 
investigação que temos. Alessandra falou que é importante pensar nos incentivos 
que os sistemas de investigação das instituições fazem para seus pesquisadores, para 
que essa articulação não seja somente por vontade própria. Mas têm, também, 
pesquisadores que trabalham sério. 
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Cláudio Egler (Consultor)

Vou falar bem pouquinho, tentar explicar as conectoras. O Bolívar fica insistin-
do nessa ideia da fronteira marítima, e sempre me lembro que na discussão da 
fronteira marítima é interessante, geograficamente, observar a distribuição dos 
batalhões da Polícia Militar, que é uma coisa que vem da primeira República 
e que está ali. É tudo certinho, na segunda linha de costa. Por que está ali? É 
justamente por uma lógica muito simples: é a retaguarda da defesa da linha de 
costa. E fica ali justamente na hora que quebra a primeira linha, que é a linha 
militar de alferes e batalhão, e quem segura na segunda linha é a Polícia Militar. 
Então, é uma coisa que tem uma lógica estratégica. 

Sobre as cidades conectoras, aproveitando um pouco, se eu quiser entender 
o que está acontecendo na fronteira do Mato Grosso do Sul, eu não vou procurar 
no governo. O setor privado está a frente no processo de expansão da economia 
das cidades conectoras. Diante da diferença de preços relativos, por exemplo, várias 
empresas estão se instalando do outro lado da fronteira, principalmente no Paraguai. 
Dentre os setores que se destacam está o de proteína animal, com processo produ-
tivo global dentro e fora do Brasil. É, verdadeiramente, uma lógica de mercado.

Os grandes grupos têm capacidade de tomada de decisão, é claro, de um 
modo ou de outro, se a gente acompanhar o que está acontecendo. Recentemente, 
a primeira tese de doutorado defendida na Universidade Federal da Grande Dou-
rados de que eu participei – eu não fui orientador, mas coorientador – era de um 
geógrafo muito competente de lá e que mostrava que o BNDES [Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social] segurou a barra dessas empresas duran-
te dez anos, e o resultado está lá, efetivo. Então, se eu quero entender as cidades 
conectoras, eu tenho que fazer isso. 

Eu estava me lembrando, Alessandra Rufino, você estava falando sobre a 
fronteira. Quando eu saí da faculdade, só para retomar essa discussão, tinha uma 
concorrência sendo feita pelo governo na época  – nessa época, era o regime militar –  
para implantar quatro cidades na fronteira, quatro cidades inteiras. As cidades feitas 
para colocar lá. Bonfim, se me lembro bem. A cidade foi feita, foi programada, 
construída, dentro de uma lógica que, naquele momento, era uma lógica estra-
tégica militar: eu vou botar uma cidade lá e vou garantir a minha presença física 
lá em Roraima (Bonfim e Pacaraima). Eram quatro cidades. Eu estava saindo da 
faculdade, estou falando de 1976, faz tempo. 

Concluindo, em termos de política pública, nós temos, de um modo ou 
de outro, que entender quais são as lógicas que alimentam as decisões políticas 
naquele estado, que vão resultar, naquele momento, desse tipo de implantação e 
na situação atual, no fortalecimento de lucros econômicos, cuja presença está aí 
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nessa área. Então, se eu quiser entender as cidades conectoras, elas são onde estão 
essas empresas. É aí que elas estão. 

Obrigado.

João Mendes da Rocha Neto (Moderador)

Vou só concluir e trazer um pouco a questão que o Alexandre colocou. Concordo 
perfeitamente com você, Bruna Penha. A gente sabe exatamente sobre essa dis-
cussão de intersetorialidade e transversalidade dentro da universidade – eu digo 
isso porque a gestão de políticas públicas nas universidades também já vem de um 
tempo. Quem estuda história da ciência, filosofia da ciência, sabe que a ciência 
foi se compartimentando, se compartimentando, e isso virou, digamos, uma fala 
que a própria universidade faz, mas que ela não adota estratégias efetivas para 
compartilhar o seu conhecimento com os seus estudos. Então, aquilo que era há 
dez anos dez caixinhas, hoje eu posso dizer que são cem caixinhas. 

Como professor de administração pública, a gente foi se compartimentando 
lá dentro. Políticas públicas, gestão pública e por aí vai. A gente está em crescente 
compartimentação, e aí vai se perdendo a capacidade da visão do todo. E aí, de certa 
forma, as universidades não vão comprar projetos ou têm dificuldade de comprá-los. 
Aí eu passo por outro lado, de olhar o governo, que é extremamente fragmenta-
do, as agendas são particularizadas. E me parece que, por vezes, as universidades 
desistem de tentar fazer essa discussão porque, se o governo não constrói um bom 
projeto de Estado e boas políticas que sejam transversais e intersetoriais, não vai 
ser a universidade que vai colocar isso. A universidade é o campo da reflexão, da 
produção do conhecimento, da contribuição, mas, se não tiver vontade de quem 
está na gestão, isso não acontece. 

Então, eu procurei pontuar os dois lados. Acho que é muito nobre o que 
você fala. Lá na universidade de onde venho, a gente vem tentando discutir, e, 
cada vez mais, encontra resistência. Têm aqueles que, digamos, advogam por essa 
questão, e têm aqueles que dizem assim: “se eu vou para a intersetorialidade, eu 
perco a capacidade de verticalizar o conhecimento”. Então, ao verticalizar, você 
se torna extremamente especializado e perde a capacidade de tentar enxergar um 
pouco mais fora da caixa. 

Bom, dito isso, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui neste momento 
e convidá-los – não estarei aqui – para o painel três: A rede urbana nacional e a 
fronteira, que vai contar com Ernesto e Suzana e está marcado para as 14h, com o 
professor Jan Bitoun; Cláudio Stenner, que é nosso colega do IBGE; e a professora 
Adriana Dorfman, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Muito obrigado. 
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