
CAPÍTULO 9

A REDE URBANA NACIONAL E A FRONTEIRA
Suzana Oliveira1 (Moderadora)

Ernesto Galindo2

Boa tarde a todos e todas! Boa tarde, Bolívar! Boa tarde, Ernesto! Quero cumpri-
mentá-los pelo evento e agradecer a participação, o convite de estar aqui hoje para 
fazer a coordenação desta mesa. Antes de compor a mesa, eu quero de antemão 
pedir desculpas ao Bolívar e ao Ernesto, que estão chateados comigo por não ter 
podido participar das atividades desde a quinta-feira, pois até quinze dias atrás eu 
estava mergulhada fortemente nessa oficina de fronteira, mas recebi um convite 
para ir trabalhar em outro lugar. Não os abandonei, mas agora estou exercendo 
minhas atividades na Presidência da República [PR]. Ainda assim, fiz questão de 
participar aqui hoje, prestigiando o evento, já tive notícias que está sendo muito 
boa, bastante profícua, que de manhã foi bastante bacana. 

Bom, eu quero convidar para compor a nossa mesa os nossos debatedores: 
Cláudio Stenner, do IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]; a pro-
fessora Adriana Dorfman, da UFRGS [Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul]; e Jan Bitoun, da UFPE [Universidade Federal de Pernambuco]. 

Nessa tarde, a gente vai falar da rede urbana nacional e da relação que tem 
com essa área de fronteira. O Ernesto é o apresentador, e a partir de agora ele tem 
trinta minutos para sua apresentação. Vou ser bem rigorosa, de ficar controlando 
o tempo, pois tenho que desempenhar meu papel aqui e depois seguiremos com 
os debatedores.

Boa tarde! Obrigado por estar aqui mais uma vez. 

Já foi apresentada a escala continental do projeto hoje cedo. Basicamente, a 
ideia agora é falar um pouco da escala nacional e tratar da questão dos desafios e das 
metodologias que foram utilizadas para propor esse projeto. Ao final, falarei rapida-
mente da fronteira para tentar juntar essas duas discussões: fronteira e rede urbana. 

1. Assessora na Secretaria de Governo da Presidência da República (SG/PR).
2. Coordenador de desenvolvimento urbano do Ipea.  A apresentação pode ser vista por meio do seguinte link: <https://
goo.gl/oXeRW5>.
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Vamos lá! Bom, a gente começa com a discussão da própria cidade. Eu não 
quero ensinar a missa a vigário, temos aqui grandes especialistas em assuntos urbanos 
e cidades, mas ao tratar simplesmente da cidade já aparece uma série de referências. 
Uma série de tentativas de determinar o que é a cidade, seja do ponto de vista legal, 
seja na abordagem acadêmico-científica, ao longo do tempo, de como já foram 
tratadas. O próprio conceito de cidade se alterou, foi se aproximando da discussão 
do urbano, com Henri Lefebvre. Mas aqui é só para mostrar um pouco a dimen-
são do que temos tratado nesses dois dias. Tem-se comentado sobre a fronteira e 
falado um pouco das diferenças que existem entre as cidades-gêmeas e os locais de 
fronteira, cidades menores e maiores, demonstrando toda heterogeneidade que se 
encontra nesse sentido. 

Se a gente fala de cidade, por que trazer a discussão da rede como algo im-
portante? Hoje é lugar comum dentro da discussão geográfica a análise da cidade 
e do urbano em função das redes, e percebemos que essa discussão não é nova. 
Trazemos aqui Jean Tricart, que em 1951 já falava que por conta da relação que 
as cidades têm é necessário estudá-las sempre do ponto de vista das redes. Não há 
como estudá-las isoladas, ainda que a análise da cidade isolada persista e muito, 
principalmente do ponto de vista institucional, no Brasil. Ainda que o conceito de 
grafos seja extremamente simplório para discutir rede, ele é essencial, permitindo 
que se vislumbre a rede como um conjunto de nós e links, ou linhas e pontos. 

Um outro ponto importante, de discussão muita acalorada, que tem acon-
tecido nessa própria oficina, tenta tratar da dicotomia do urbano e do rural, da 
cidade e do campo. Percebe-se, com base em vários estudos no Brasil, por exemplo, 
que muitas vezes se observa o urbano e o rural tentando colocar uma posição 
mais central, ora no rural, ora no urbano. Então, a Regic [regiões de influência 
das cidades], por exemplo, a nosso ver, é um olhar do Brasil do ponto de vista 
do urbano, dessa centralidade da discussão urbana. E você tem o próprio estudo 
repensando o conceito de ruralidade no Brasil. Jan Bitoun (não sei nem se foi 
publicado, depois de tanta confusão, mas é um estudo excelente no qual o Jan 
participou com a professora Tânia Bacelar) faz um recorte do Brasil com foco no 
que é rural (ou não urbano). 

O IBGE lançou recentemente as regiões rurais. Que, na verdade, divide o 
Brasil inteiro em regiões utilizando a lógica rural. Isso, de fato, é bastante inco-
mum, tanto que não se aprofunda muito nisso, mas eu sei que daqui para frente 
isso parece que vai ser melhor aprofundado.



A Rede Urbana Nacional e a Fronteira  | 143

Trago também a própria constatação de Neil Brenner, que considera a dis-
cussão do rural e urbano como algo um pouco vencida. Na verdade, muitas vezes 
atrapalha mais o entendimento da realidade na forma da gente trabalhar do que 
auxilia, conforme Brenner. Não que não haja características, vamos deixar isso bem 
claro (rurais, agrárias, agropecuárias), que têm de ser analisadas, não é isso. Mas 
que muitas vezes, ao menos por este olhar eurocêntrico do Brenner, a dicotomia 
urbano-rural às vezes dificulta o próprio entendimento. 

Nesse contexto de dificuldades, uma das formas de olhar o território que 
estamos tentando desenvolver envolve tratar de diferentes escalas ou níveis do 
urbano. Dentro do projeto, a Rosa Moura, mais especificamente, fez um estudo 
sobre urbanização e metropolização, que é um dos materiais do nosso projeto. Mas 
aqui, de forma simplória, pode-se utilizar os próprios dados do IBGE e já observar 
certa gradação, não dizer simplesmente o que é rural ou o que é urbano, mas colocar 
uma gradação disso. As bases são o estudo do IBGE de manchas urbanizadas por 
densidade demográfica, com base em dados de 2005 (figura 1). 

FIGURA 1
Manchas urbanizadas por densidade demográfica na região Sudeste – Brasil (2005)

Fonte: IBGE. 
Elaboração do autor.
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A partir daí, são inseridas outras referências, como as densidades dos setores 
censitários com algum tipo de aglomeração, mesmo rural. Então, percebe-se que, 
mesmo em uma área mais densa no território brasileiro (como os estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia), há grandes áreas em que 
não há densidade suficiente para se identificar uma aglomeração, uma localidade, 
um ponto de aglomeração populacional (figura 2).

FIGURA 2
Manchas urbanizadas por densidade demográfica na região Sudeste e em Brasília e 
Goiânia (2005)

Fonte: IBGE.
Elaboração do autor.

Quando você alia a isso a estrutura de ligações, você consegue perceber de 
fato os eixos de ligação que existem entre essas cidades, e onde também é mais 
denso e menos denso (figura 3).
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FIGURA 3
Eixos de ligação entre as cidades (2005)

Fonte: IBGE. 
Elaboração do autor.

Que é muito diferente, por exemplo, de uma leitura do mapa do Brasil 
apenas com a localização das sedes dos municípios, no qual é impossível fazer essa 
interpretação (figura 4).
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FIGURA 4
Sedes dos municípios da região Sudeste e do sul de Goiás (2010)

Fonte: IBGE. 
Elaboração do autor.

Além disso, quando se agregam as relações, nesse caso aqui, as vinculações da 
Regic de 2007, até terceiro nível, consegue-se também ter uma leitura diferente da 
que simplesmente permite a leitura de uma malha rodoviária. De fato, percebe-se 
um pouco da força e das ligações hierárquicas (figura 5). 
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FIGURA 5
Ligações hierárquicas das cidades da região Sudeste e de Brasília e Goiânia (2010)

Fonte: IBGE. 
Elaboração do autor.

Quando se agrega ainda a questão da hierarquia e da tipologia urbana e tam-
bém uma divisão que tem relação com a área de influência, a interpretação é ainda 
mais rica. Na verdade, a gente até brinca um pouco que a Regic (e até o próprio Rui 
Moreira comenta isso), apesar da alcunha de região, é uma rede de influência, e o 
estudo da divisão urbano-regional, no final das contas, é que de fato propõe regiões. 

Então, você consegue ter uma leitura de uma influência, às vezes de uma 
rede. Claro que há regiões que têm influências duplas, de diferentes locais e regiões 
diferenciadas. Há, por exemplo, Juiz de Fora, que estávamos comentando que não 
se consegue dizer se é influenciada por Belo Horizonte ou pelo Rio de Janeiro. Eu 
sempre achei que fosse pelo Rio de Janeiro, mas nunca se consegue decidir. Então, 
você consegue ter uma leitura mais completa desse ponto. Na questão da região, ela 
ficou no Rio de Janeiro. Mais uma vez, no tipo de leitura e na divisão simplória, 
não se conseguem interpretações como essa. Constatamos que era necessário ter 
essa visão, uma leitura combinada do espaço, discutir os vários olhares, essas várias 
formas de leitura sobre redes, sobre região, sobre lugares combinados. 

Quando a gente coloca aquela divisão que eu comentei com vocês (a gradação 
do urbano no Brasil), percebe-se claramente a concentração no Centro-Sul, diferente 
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de um mapa, por exemplo, da divisão municipal, onde são muito destacados nos 
estados do Norte, aqui você tem uma clareza maior das concentrações populacionais. 
Isso se reflete também na própria densidade de ligações rodoviárias, que na maior 
parte do país são ligações de menores distâncias, mais próximas. Dá impressão de 
que há um vazio no Norte, mas acrescentando o mapeamento de localidades do 
IBGE, ou seja, pontos que não precisam ser necessariamente cidade, que podem 
ser aldeias, povoados, vilas, assentamentos rurais, você percebe que se delineiam 
alguns eixos não vinculados à malha rodoviária. Bom, com certeza, todos imaginam 
que essas ligações são a malha hidroviária. Então, na verdade, há uma configuração 
bem diferente, principalmente nesse espaço do Norte, e que, na verdade, nesse 
sentido, o Estado não supre tanto, se é que era para suprir, porque é uma lógica 
diferente, estamos falando da Amazônia, com uma infraestrutura de ligação e que 
essa estrutura é natural. As ocupações ribeirinhas e da proximidade com os rios, 
que muitas vezes têm a ver com a origem das cidades, não são especificamente 
cidades, mas sim localidades. Então, é possível uma leitura bem diferenciada, mais 
completa, mais adequada do Brasil. Estamos falando da escala nacional (figura 6).

FIGURA 6
Evolução da estrutura urbana brasileira 

6A – Meados do século XX 6B – 2010

Fonte: IBGE. 
Elaboração do autor.

Com isso, o que a gente propôs: utilizar a hierarquia já muito bem desenvolvida 
pelo IBGE, a rede hierárquica que se tem com a Regic, as tipologias e essa divisão 
regional, pois isto já possibilita uma leitura mais completa do espaço. Me parece 
que o IBGE também tem seguido nessa linha, e a gente traz do Ipea uma discussão 
sobre uma hierarquia de fluxos. Não são os fluxos determinando uma hierarquia 
de cidades, é uma hierarquia de fluxos, em que se consegue desenvolver uma rede 
hierárquica de fluxos, a própria discussão de heterarquia, que é muito bem desen-
volvida pela Unesp [Universidade Estadual Paulista], de Presidente Prudente, e que 
se estende na discussão das cidades médias e de pequeno porte (figura 7).
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FIGURA 7
Hierarquia de cidades e fluxos: combinação de abordagens do IBGE (2010)

Fonte: IBGE. 
Elaboração do autor.

Esse é só um exemplo. Aqui a gente pegou a questão do fluxo de alunos entre os 
arranjos territoriais de ensino superior na Bahia, apresentado recentemente no simpósio 
de cidades médias e pequenas da Bahia, que tenta mostrar um pouco das relações 
a depender da função que se trabalha, a depender do olhar que se tenha (figura 8).

FIGURA 8
Abordagem hierárquica: acréscimo de novas abordagens (2010)¹

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010, Arranjos Populacionais 2015. 
Elaboração do autor.
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Nota: ¹ Bahia – Ensino Superior – Fluxo de alunos entre os arranjos e o total de alunos no arranjo de destino em 2010.
Obs.: Metodologia desenvolvida pelo Projeto Rede Urbana, do Ipea.

A gente considera que essa é uma pequena contribuição, ou seja, nos apro-
priamos do que o IBGE desenvolve dentro do possível, atualizando, sempre em 
contato com o IBGE. Tentamos dar algumas contribuições, buscando proporcionar 
uma forma de olhar o território, ou melhor, combinar o território. 

Então, com isso analisamos a hierarquia, a rede hierárquica, a hierarquia de 
fluxos, a rede hierárquica dos fluxos com relação não só mais vertical, mas hori-
zontal também, da heterarquia e a divisão das cidades médias, das tipologias e das 
regiões (figura 9). 

FIGURA 9
Hierarquia, rede hierárquica, hierarquia de fluxos, rede hierárquica de fluxo, dentre outras

9A – Hierarquia 9B – Rede hierárquica

9C – Hierarquia de fluxo 9D – Rede hierárquica de fluxo
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9E – Rede heterárquica 9F – Cidades médias

9G – Tipologia 9H – Região

Fonte: IBGE. 
Elaboração do autor.

Com isso, identificamos algumas etapas que deveriam ser desenvolvidas, 
analisando a rede, a hierarquia, a heterarquia, ou seja, cada uma dessas análises 
nós consideramos como etapas desenvolvidas dentro da pesquisa. 

E temos alguns pontos de partida, muitos deles são os próprios estudos do 
IBGE, em que são realizados alguns ajustes. Em cada etapa, tem uma série de 
métodos e teorias de procedimentos que podemos utilizar para avaliar como estão 
essas situações, e não simplesmente apontar como estão os arranjos populacionais 
do Brasil, a rede urbana no Brasil, mas também ter algum critério para dizer o que 
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significa ter uma rede urbana assim, uma rede urbana concentrada, esparsa, quais 
são as diferenças que existem (quadro 1).

QUADRO 1
Base metodológica

Etapa de desenvolvimento Ponto de partida Ajuste Avaliação de desenho

Arranjos
Arranjos territoriais IBGE e 
Rede Urbana Ipea 2002

Cálculo próprio do projeto 
(fluxo pendular trabalho 
diário)

Nível de integração, geome-
tria gravitacional

Rede Regic Hierarquia
Cálculo próprio do projeto e 
hiterarquia

Forma espacial (Lobato, 
teórica), grafos, complexida-
de, eficiência, centralidade 
gráfica, índice de cobertura 
(Magalhães, 2004)

Hierarquia Regic Cálculo próprio do projeto Primazia, pareto (zipf)

Heterarquia (Teórico) Domènech
Cálculo próprio do projeto 
e pesquisa origem/destino 
(O/D) de carga

Nível de especialização/ 
diversificação

Região Divisão urbano regional Ipea
Cálculo próprio do projeto, 
Cluster e Lisa

Polígono de Voronoi, Theil

Tipologia

Classificação de atividades 
Rais [Relação Anual de 
Informações Sociais] e OCDE 
(adaptada Ipea), serviços 
avançados globais, (Taylor)

Cálculo próprio do projeto
Nível de especialização/ 
diversificação

Urbanização/metropolização 
versus urbano-rural versus 
cidade de região

Observatório das metrópoles Relatório Rosa, Novo Rural
Coeficiente de variação 
(densidade, urbanização, uso 
artificial)

Escala Marcelo Souza Cálculo próprio do projeto
Competências constitucio-
nais, nível de atendimento a 
funções básicas

Componente 
Indicador pressão-estado-
-impacto-resposta (Peir)

Cálculo próprio do projeto -

Centralidade e modalidade (Teórico) Christaler, Egler Cálculo próprio do projeto

Gravitacional, nível de 
especialização, concentração, 
Quociente Locacional (QL), 
Quociente de Especialização 
(QE), Voronoi

Cidades médias
Castello Branco, ReCIMe, 
Diana Motta

Cálculo próprio do projeto
Gravitacional, nível de 
especialização, concentra-
ção, QL, QE, Voronoi

Fonte: Referências citadas (ponto de partida). 
Elaboração do autor.

Bom, falamos da questão do arranjo, mas mostramos o que seria esse arranjo? 
Basicamente o seguinte: o IBGE desenvolveu, com base no fluxo populacional 
do Censo de 2010 e com base na conurbação observada, alguns conjuntos de 
municípios que não devem ser pensados mais de forma separada. Em paralelo a 
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isso, com base nos fluxos pendulares diários de trabalho, com certa diferença de 
cálculo, o Ipea também desenvolveu alguns arranjos. 

O IBGE chegou a quase trezentos arranjos, juntando com o Ipea, chegamos 
a 345 arranjos. Ou seja, combinações de pelo menos dois municípios em que, a 
nosso ver, não devem mais ser pensados como unidade espacial isolada. Para isso, 
de forma simplificada, a lógica foi essa: pegamos a malha dos municípios, jun-
tamos com o fluxo pendular e com os resultados do IBGE e criamos essas novas 
unidades (figura 10).

FIGURA 10
Localização dos arranjos finais

Fonte: IBGE. 
Elaboração do autor. 
Obs.: São 345 arranjos e 1.116 municípios. 

Pensando que boa parte do Brasil, evidentemente, não segue essa configura-
ção, não se combina em um arranjo. Um ponto específico que sempre destacamos 
é que, apesar de Manaus, por exemplo, legalmente ser uma região metropolitana 
(RM), tanto para o IBGE quanto para o Ipea, como para diversos estudos, esta 
cidade não tem dinâmica sequer para ser considerada como um aglomerado po-
pulacional mais simples.

Nós pegamos os catorze polos das regiões ampliadas do IBGE e tentamos 
fazer uma releitura deles a partir dos arranjos, ou seja, um polo de cada uma dessas 
regiões ampliadas não é mais um município, como São Paulo e Rio de Janeiro, 
mas é o arranjo do Rio de Janeiro, é o arranjo de São Paulo, o arranjo de Salvador 
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e assim por diante. É interessante perceber que, lendo numa mesma escala, há 
situações extremamente diversas. Por exemplo, em Porto Velho, onde o arranjo 
contém uma área enorme, na verdade, a concentração populacional é bastante 
pontual. Então, é sempre muito complicado trabalhar com essa discussão dessa 
região como um todo (figura 11).

FIGURA 11
Arranjos-polo dos subsistemas urbanos: hierarquia, população e densidade

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010, Rwgic 2007 e Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil 2015.
Elaboração do autor. 
Obs.: 1. Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

2.  Metodologia desenvolvida pelo Projeto Rede Urbana, do Ipea.

É importante ter um pouco essa leitura, das concentrações e de como os 
espaços estão sendo ocupados dentro dessa diversidade. É disso que nós estamos 
falando, de catorze “cabeças-de-chave”, vamos dizer assim, do território, com foco 
na divisão urbano-regional. Como eu tinha comentado, não partimos do zero, o 
próprio estudo da dimensão territorial do planejamento (Brasil, 2008), do CGEE 
[Centro de Gestão e Estudos Estratégicos], do Ministério do Planejamento [MP], 
os estudos do Observatório das Metrópoles, das regiões de influência do IBGE, os 
dados populacionais do IBGE, a divisão urbana do IBGE, são bases para que a gente 
comece. Não tem como simplesmente querer criar coisas do zero, não faz sentido.  
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Observando como exemplo a RM de Belo Horizonte, percebe-se que, de 
fato, as regiões parecem ficar mais frágeis na medida em que você sai desse entorno 
municipal. E quando se sobrepõe o estudo do IBGE, conclui-se que o resultado é 
bastante similar ao do Ipea, apesar de o IBGE usar o cálculo um pouco diferente 
do nosso e também trabalhar com a questão da conurbação. Como eu disse, a 
gente se apropriou do IBGE para algumas coisas (figura 12). 

FIGURA 12
Análise crítica de regionalizações

Fonte: IBGE. 
Elaboração do autor.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

É sempre difícil, sempre se questiona muito em que escala serão analisadas 
essas relações, porque a partir da escala surgem problemas de resultados e tal. Então, 
optamos por trabalhar inicialmente com quatro escalas, isso para a rede urbana, e 
não para a questão da fronteira. Na fronteira de fato, tem que baixar mais, além 
disso. E o que se identificou? A gente identificou quais são as hierarquias que deviam 
ser trabalhadas, com os nós dessa rede dentro de cada escala definimos também 
as áreas, as regiões, vamos dizer assim, não de influência que pareceriam a Regic, 
mas as regiões que estão relacionadas com as influências desses polos, e definimos 
como é que vão sendo construídas essas redes (quadro 2). 
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(Continua)

QUADRO 2
Escala e cartografia

Escala

Ponto Polígono Linha

Hierarquia Regionalização Rede

1o nível 2o nível Limite superior Subdivisão Link principal Link secundário

Continental

Cidades de 
fora + doze 
metrópoles + 
Porto Velho + 
Cuiabá

- Continente Ampliada
Entre as cator-
ze + países

-

Nacional
Catorze do 
Brasil

Capital 
regional 2A

País Ampliada
Entre as 
catorze

Principal 
com Capital 
Regional 2A

Subsistemas 
urbanos

Catorze Idem 
+ capitais 
regional 2A

2o nível Regic 
– Capital 
regional 2B 
e 2C

Ampliada Intermediária
catorze + 
capital regio-
nal 2A

Principal 
com 2o nível 
Regic – Capital 
Regional 2B 
e 2C

Estados

Catorze idem 
+ capitais 
regional 
todas

3o nível Regic 
– centro 
subregional

Estado Imediata
catorze + ca-
pitais regionais 
todas

Principal 
com 3o nível 
Regic - centro 
Subregional

Fonte: IBGE. 
Elaboração do autor.

Percebam que, mesmo que uma escala tenha dimensões em comum, essas 
dimensões não necessariamente deveriam ser analisadas da mesma forma em 
diversas escalas. Por isso que se tem dimensões similares, mas os indicadores para 
elas são diferentes (quadro 3). 

QUADRO 3
Base preliminar

Escala Dimensão Subdimensão Indicadores Dados Base

Continental

Demografia

Tamanho Faixa populacional População
Cepal [Comissão 
Econômica para a América 
Latina e o Caribe]

Migração
Fluxo e participação na 
população

Imigrantes, 
emigrantes

IBGE, OBMigra [Obser-
vatório das Migrações 
Internacionais]

Diplomática - Consulados e Embaixada - -

Empresas - Ver estudo diante e ABDI - -

Economia - Faixa de PIB e PIB per capita PIB Cepal, IBGE

Comércio 
exterior

-
Faixa de fluxo monetário por 
agrupamento 

Fluxo comercial, 
nomenclatura 
comum do 
Mercosul 
(NCM)

 Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Servi-
ços, Unctad [Conferência 
das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvi-
mento]



A Rede Urbana Nacional e a Fronteira  | 157

Escala Dimensão Subdimensão Indicadores Dados Base

Continental Passageiros - Faixa de fluxo de passageiros
Fluxo de passa-
geiros aéreos

Anac [Agência Nacional 
de Aviação Civil]

Nacional

Demografia Tamanho Faixa populacional População IBGE

Migração 
interna

Fluxo e participação na 
população

Imigrantes, 
emigrantes

IBGE

Economia -
Faixa de PIB, PIB per capita e 
rendimento per capita

PIB e rendi-
mento per capi-
ta domiciliar

IBGE

Saúde -
Faixa de fluxo para atendi-
mento, oferta

Atendimento 
de alta comple-
xidade

Datasus, IBGE

Educação -
Faixa de fluxo para atendi-
mento, oferta

Estudantes do 
ensino superior 

Inep [Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio 
Teixeira], IBGE

Trabalho -
Mobilidade de mão de obra, 
oferta 

Fluxo não 
necessaria-
mente diário 
a trabalho e 
mobilidade no 
tempo

MT [Ministério do Traba-
lho], IBGE

Passageiros - Faixa de fluxo de passageiros
Aéreo e 
terrestre

ANTT [Agência Nacional 
de Transportes Terrestres], 
Anac

Carga -
Faixa de volume financeiro 
por categorias

Valor da carga 
transportada

Ipea

Fonte: IBGE. 
Elaboração do autor.

Bom, demos uma geral na questão do projeto rede urbana e ontem falamos 
um pouco da fronteira, na mesa de abertura. Centramos no estudo coordenado 
pela professora Lia Osório, que foi construído em 2005, mas que ainda é uma 
base obviamente essencial. Hoje mais cedo, foi comentado sobre as categorias, 
que começam com uma margem, que são as relações mais frágeis possíveis, até 
chegarem à sinapse, onde você tem uma relação espontânea, desenvolvida passando 
por diversos níveis de hierarquia. 

A gente trouxe esses mapas ontem também mostrando as diferenças que exis-
tem mesmo dentro de um mesmo arco. Você tem, por exemplo, no Arco Norte, 
uma relação mais forte de sinapse para Pacaraima com Santa Elena de Uairén; 
Tabatinga com Letícia; Brasileia com Cobija. E outras, Guajara-Mirim, Bonfim, 
que não são consideradas com esses laços em níveis mais fortes (figura 13). 

(Continuação)
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FIGURA 13
Tipologia das interações fronteiriças do arco Norte

Fonte e elaboração: Grupo Retis. Disponível em: <http://www.retis.igeo.ufrj.br/>.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Mostramos também a questão do Arco Central, com uma sequência de 
relações mais fortes, desde Bela Vista até Ponta Porã, e comentamos sobre o que 
poderia ser toda a parte do “vazio” (figura 14). 
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FIGURA 14
Tipologia de interações fronteiriças do Arco Central

Fonte: Grupo Retis. Disponível em: <http://www.retis.igeo.ufrj.br/>.
Elaboração: Grupo Retis.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Esses resultados, de laços mais fortes, sinapses no Sul, são mostrados em es-
tudos, e este aqui feito com dados de 2005. Têm cenários hoje que podem mostrar 
como estão essas relações. Esse, então, é o desafio (figura 15). 
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FIGURA 15
Tipologia de interações fronteiriças do Arco Sul

Fonte: Grupo Retis. Disponível em: <http://www.retis.igeo.ufrj.br/>.
Elaboração: Grupo Retis.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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O Unbral Fronteiras – portal aberto das universidades brasileiras dos limites 
e fronteiras – traz o atual estado e é referência na discussão da questão fronteiriça 
no Brasil. Nós consideramos que ele pode também trazer alguns pontos de como 
a rede urbana pode se aproximar da discussão da fronteira. 

Este é um esquema que a Adriana Dorfman usa com base no questionário da 
pesquisa e tenta identificar quais temas levantados são mais centrais na discussão 
fronteiriça e quais são mais periféricos. Percebam que não existe nada diretamente 
vinculado à rede urbana. Você tem dois pontos aqui, a discussão da integração nacional 
e a análise dos municípios e regiões com interseção de fronteira, que podem compor 
a rede urbana. Mas então cabe um questionamento: será que a rede urbana seria um 
pouco mais? Ainda nos faltam pesquisas que discutam mais a questão da fronteira 
do ponto de vista da rede urbana? Vamos tentar nos apropriar disso aí (figura 16). 

FIGURA 16
Tentativa de enquadramento da rede urbana nos temas centrais e periféricos do 
estudo das fronteiras do Brasil

Tentativa de enquadramento da Rede Urbana nos temas
centrais e periféricos do estudo das fronteiras no Brasil

estudos econômicos que tangenciam a região de fronteira

limites espaciais não-administrativos

limites administrativos não-internacionais

“fronteiras naturais” , ainda que não se re�ram diretamente ao
limite internacional

frentes pioneiras, frentes de expansão, fronteiras agrícolas etc.
(frontiers)

estudos migratórios internacionais, mesmo que não se retirar
fronteira

municípios, estados, regiões com uma seção sobre a fronteira

rede urbana

10

11

12

13

14

15

16 17

estudos de comércio internacional 9
cultura ou história que tangenciam a região de fronteira

8
relações internacionais

defesa e segurança

7

6

aspectos físicos da região fronteiriça5

0,0

5

integração regional

planejamento territorial, sustentabilidade etc. em lugares situados
na fronteira

aspectos históricos em lugares atualmente situados na região fronteiriça

questões étnicas e culturais em lugares situados na fronteira

99,0

66,0

33,0

4

3
21

Fonte: Unbral Fronteiras. Disponível em: <http://143.54.25.19/portal/limites-do-termo-fronteira>.
Elaboração: Adriana Dorfman e Arthur Borba Colen França.
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 próprio estudo no Unbral pontua, em outros trechos, a incorporação da 
fronteira em rede, das migrações, dos fluxos econômicos e da integração como 
um gap de estudos. Por mais que não esteja lá explicitamente nas questões dos 
questionários feitas por especialistas, há alguns pontos aqui que a gente pode ten-
tar trazer para aproximar os termos. Talvez o foco desse estudo traga a questão de 
Machado, que estabelece, a partir dele, também nas fronteiras brasileiras, a questão 
da centralidade das redes – claro que de forma genérica. 
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Então, tem uma diferença, na verdade, um olhar na questão da rede urbana e 
da fronteira na produção observada e que teria que ter todo risco de levar pancada 
de todos os lados dos geógrafos. Quero ser, mas não sou geógrafo. A discussão 
aqui é sistematizar um pouco algumas formas de olhar sobre espaço e como com 
isso, às vezes, estamos ora mais vinculados à discussão de fronteira, ora à discussão 
de redes. Bom, temos três categorias elementares dentro da geografia: a região, o 
lugar e a rede. O lugar pode ser entendido como uma discussão “intraurbana”. 
Entretanto, sua discussão é polêmica, indo desde a defesa mais restrita da Ana Fani 
Carlos, limitando o lugar a no máximo uma cidade, ou vila muito pequena, até 
a citação de Ruy Moreira, de lugares até como blocos econômicos de países. De 
todo modo, o lugar é uma discussão de uma análise intraobjeto de análise, intra é a 
unidade que se está trabalhando. Já a região e rede não. São uma noção inter esses 
objetos. Nesse sentido, a região trata de uma discussão gráfica, vamos dizer assim, 
do polígono, e numa rede ele é só um ponto (figura 17). 

FIGURA 17
Reflexões sobre o “olhar”

Elaboração do autor.

Então, apesar de estudar regiões homogêneas, nós também discutimos a 
questão das regiões polarizadas, onde se discute a questão das regiões, mas também 
os pontos que coordenam aquela região. E nas redes também você tem um link 
da linha, mas evidentemente você tem um ponto que faz a ligação. Nesse sentido, 
você consegue trabalhar a questão da região com a discussão sobre área e na rede 
uma discussão sobre link. O ponto para rede é entendido como nó e o ponto para 
uma região polarizada é entendido como o polo da região
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Com isso, você tem uma análise em todas as cidades. Puxando agora para 
análise da fronteira, ela, em geral, é abordada do ponto de vista de faixa. Essa 
questão dos polos gera intermediações com suas regiões – a rede, aí sim, deve ser 
entendida mais do ponto de vista da influência da Regic, apesar do ponto de vista 
da rede, quando ela funciona em rede. 

Agora a gente passa para a discussão das cidades gêmeas e para a discussão 
dos arranjos, entendem-se as cidades gêmeas como um arranjo fronteiriço. Então, 
naquela discussão de ontem, mostrou-se a faixa de fronteira como um limite de 
150 km da linha que faz fronteira político-administrativa com os países; as zonas 
que vão se aproximando de uma relação mais forte até chegar à questão das cidades 
gêmeas, passando por situações bastante diferentes (figura 18). 

FIGURA 18
Faixa, linha, zona e cidades gêmeas brasileiras

Elaboração do autor.
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Para finalizar, façamos aqui uma divagação. Para que a abstração do entendi-
mento do espaço, o éter, possa ter utilidade (e efetividade) ela deve caminhar para e 
se amparar na constatação da diferença, do heter. A compreensão da heterogeneidade 
intrínseca às relações espaciais em suas várias escalas, ainda que sempre exijam sim-
plificações de representação, são essenciais para que consigamos tratar tanto da rede 
urbana quanto da fronteira e também da complementação dessas visões. Isso redunda 
em um olhar heterodoxo, uma alternativa ao padrão que muitas vezes se trabalha.

Esse desafio, esse olhar heterodoxo, deve combinar três outros heter: um sobre 
a análise em rede, outro sobre o olhar intraurbano e outro sobre o interurbano. Um 
deles trata da complementação da heterarquia à tradicional hierarquia, mostrando 
que uma rede deve ser analisada não apenas em relações verticais de comando hie-
rárquico, mas avançar sobre as relações horizontais de complementaridade entre os 
territórios (figura 19).

FIGURA 19
Olhar heterodoxo (do éter ao heter)

heterogeneidade

heterotopia heteronomia

heterarquia

heterodoxia

Elaboração do autor.

Numa abordagem intraurbana, o heter é a heterotopia, que se contrapõe à hege-
monia. A disputa identitária e cultural remete à compreensão do espaço intraurbano 
não como algo homogêneo e sobre apenas um comando. Ainda que se defenda a 
análise da hegemonia do ponto de vista econômico e mesmo de poder, há embates 
pela ocupação e apropriação do espaço e a construção de lugar para cada grupo.  
Ainda que não se adentre tanto neste tema nas escalas da rede urbana adotados no 
projeto do Ipea, ela sem dúvida é importante para a discussão da fronteira.
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Para o olhar interurbano, considera-se imprescindível tratar de outro heter, a 
heteronomia. Num espaço global cada vez mais articulado e interconectado, o limite 
de autonomia dos territórios é cada vez menor. Assim, cresce a heteronomia, onde 
o território, em metáfora com o indivíduo, se sujeita à vontade de outro território. 
Os conglomerados, as grandes empresas nacionais ou multinacionais, ou o próprio 
governo central, muitas vezes, limitam a autonomia dos territórios. Isso é válido tanto 
na análise da rede urbana quanto da fronteira, e ainda mais numa análise conjunta.

Na rede, esses desafios existem, e nos estudos de fronteira, os desafios serão 
mais desafiadores ainda. E aí tentamos juntar a rede com a fronteira, também com 
o desafio de mesclar esse olhar para dentro, pensando uma rede urbana nacional, 
com olhar para fora, com a rede urbana continental. 

Muito obrigado!

Suzana Oliveira (Moderadora)

Obrigada, Ernesto! Você cumpriu o tempo.
Ernesto sempre nos traz muitas informações, muito conteúdo. Eu acho que 

um grande desafio, uma grande contribuição, é essa questão metodológica, conse-
guir juntar isso para de fato colaborar, subsidiar nas políticas públicas e na questão 
da fronteira. Então, seguindo a ordem, de acordo com o Bolívar, as mulheres vão 
falar por último aqui nessa oficina. Então, a gente vai começar com o professor 
Jan, que também tem trinta minutos para fazer suas considerações sobre o que o 
Ernesto falou e outras considerações.
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DEBATEDORES

Jan Bitoun3 

Foto: Ipea Eventos.

Muito obrigado! Agradecendo o convite, ressalto que venho de uma região distante das 
fronteiras terrestres: o país estrangeiro mais próximo do Recife é Cabo Verde e, na latitude 
do Recife, do outro lado do Atlântico Sul, está Angola, tão importante para a formação 
socioterritorial da nação. Eu vou tentar me deter em alguns pontos bem objetivos. 

Parece-me que tanto a apresentação da manhã como esta que acabamos de ouvir 
convergem na identificação do principal desafio: como aproximar a prática de pesquisa 
sobre redes urbanas, seja em escala continental, seja na escala nacional, da fronteira 
do Brasil com seus vizinhos sul-americanos? E, para isso, considerar que essa fronteira 
continental apresenta feições diversas: numa primeira escala mais geral, uma feição 
de fronteira bastante povoada do Rio Grande do Sul ao Paraná e outra feição menos 
povoada e urbanizada do Mato Grosso do Sul ao Amapá. Mas, aproximando o olhar, 
nessas duas feições, há grandes diversidades internas, conforme mostrou Ernesto Galindo. 

Parece-me essencial chegar mais perto, sem perder de visto a importância 
das articulações das redes urbanas, por meio das cidades conectoras em escala 
continental, e considerar as localidades e cidades situadas próximas da fronteira 
ou diretamente na fronteira. 

Para isso, meu ponto de partida consiste, citando o geógrafo português João 
Ferrão, em

3. Professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
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estimular a construção de imagens mentais e representações sociais que considerem 
os centros urbanos e as áreas rurais vizinhas como uma mesma região cognitiva, 
evitando que se generalizem as concepções de ‘cidades fortaleza’, aglomerações 
bem integradas em redes nacionais e mesmo internacionais, mas isoladas das suas 
envolventes imediatas, e, no polo oposto, de áreas rurais intersticiais, de natureza 
inevitavelmente residual e com escassa visibilidade própria (Ferrão, 2000, p. 128).

Essencial seria, então, pensar as cidades, sobretudo aquelas cidades menores 
e as localidades menores, integradas ao mundo rural que as envolve, prática rela-
tivamente acessória em estudos da rede urbana.

Com esse intuito, gostaria de explorar duas pistas, ressaltando que uma parte 
considerável do arco fronteiriço do Brasil se estende a regiões rurais e de florestas 
com cidades em posições hierárquicas relativamente baixas na rede urbana brasi-
leira, valendo a pena se perguntar se essas cidades, considerando seus envolventes 
rurais/florestais estruturados também por centralidades menores – as localidades –,  
ganham novos significados e importância devido a suas posições de proximidade 
da fronteira ou na fronteira. 

Uma primeira pista consiste em explorar o resultado da tipologia dos espaços 
rurais, um dos produtos do trabalho desenvolvido no âmbito do projeto do Iica 
[Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura], Repensando o conceito 
de ruralidade no Brasil, coordenado pela professora Tânia Bacelar de Araújo, e que 
ainda carece de divulgação impressa. Os dois primeiros produtos desse projeto 
foram publicados no volume 21 da série Desenvolvimento Rural Sustentável. Três 
outros produtos, incluída a Tipologia regionalizada dos espaços rurais, aguardam 
ainda publicação.

Sem entrar em minúcias da metodologia, essa tipologia em escala de cada um 
dos biomas do país e da linha de costa, ao mesmo tempo que tratou dos espaços 
rurais/urbanos (excluindo somente as grandes e médias cidades) – na perspectiva 
das condições de vida e de trabalho das populações, e não como espaços simples-
mente de produção agropecuária –, evidenciou que a distinção entre os 26 tipos 
identificados remetia a padrões de relações historicamente construídas, em diversas 
épocas, entre agriculturas de base familiar e agriculturas de base patronal. 

Observando o mapa da Tipologia regionalizada, especificamente nas interse-
ções entre os tipos e a fronteira, constata-se: na linha de costa, um contraste entre 
o tipo do extremo sul (parte de uma faixa muito urbanizada) e o tipo do extremo 
norte, com ruralidades muito mais predominantes; no bioma Amazônia, há três 
tipos, predominando em extensão aquele das ruralidades indígenas e ribeirinhas, 
e outro, particularmente em Rondônia e na parte oriental do Acre, caracterizado 
pelos grandes fluxos de imigrantes dos anos 1970 e 1980, em especial ao longo 
da BR 364; no bioma Cerrado, a predominância na fronteira é de um tipo onde 
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o agronegócio se implantou com muita força, bem como no extremo oeste da 
Mata Atlântica, abrangendo o oeste paulista e o extremo sul de Mato Grosso 
(região de Dourados). 

Os conflitos com as populações indígenas não foram e não são raros, o que, 
na fronteira com o Paraguai Guarani, pode ser um fator de tensão entre os dois 
países, ou pelo menos nas representações que cada povo constrói acerca do outro. 
Sem prosseguir aqui na exposição das interseções entre tipos regionalizados dos 
espaços rurais e fronteira, informo que, no texto do trabalho, foi incluída uma 
reflexão inicial sobre essas interseções sugerindo que a caracterização dos tipos 
regionalizados possa ser um subsídio para se pensar nos espaços que se situam do 
outro lado da fronteira, visando ressaltar diferenças e semelhanças, com base em 
centralidades (localidades e cidades), sistemas produtivos de padrão familiar (in-
cluindo entre esses os das populações “tradicionais”) e patronal, forças e fraquezas 
dos agentes envolvidos nesses sistemas, especialmente no tocante às condições de 
vida e à capacidade de vencer as distâncias físicas. 

Há dois pontos complementares concernentes à representação das cidades 
associadas aos seus mundos rurais que gostaria de frisar: Ernesto Galindo demons-
trou que o Brasil dispõe de muitas informações para construir representações em 
diversas escalas. Nos países limítrofes, talvez não haja esse grande acervo de dados 
disponíveis. Isso pode ser uma limitação e, portanto, um desafio para avançar na 
construção de políticas públicas que se aproximem mais da diversidade dos padrões 
de organização espacial em áreas transfronteiriças. Notei também que, no docu-
mento que foi entregue, já havia uma atenção dada a uma parcela desses mundos 
rurais, tratando especificamente do papel dos assentamentos rurais implantados 
nas zonas de fronteira no contexto das ampliações das relações fronteiriças entre 
países vizinhos. Proponho que essa abordagem seja estendida às demais formas do 
habitat rural e da sua menor ou maior integração às redes de localidades e cidades.

A segunda pista trata das possibilidades de uso dos acervos produzidos pelo 
IBGE. O Regic faz parte de uma longa série de trabalhos iniciados nos anos 1960 
e seu foco é a identificação de relações hierárquicas entre as sedes municipais (por 
lei – cidades) e as metrópoles, identificadas a partir da intensidade de fluxos que 
envolvem agentes econômicos e públicos. Por dois motivos, prefiro recorrer a outro 
trabalho do IBGE, divulgado em 2013: A divisão urbano-regional, que identifi-
ca, no Brasil, regiões ampliadas de articulação urbana, regiões intermediárias de 
articulação urbana e regiões imediatas de articulação urbana. O primeiro motivo 
é exatamente a possibilidade de uso dessas divisões para construir retratos das 
cidades, centros intermediários e imediatos associados aos seus envolventes rurais 
em diversas escalas de análise. O segundo motivo é que o IBGE nos forneceu uma 
representação simplificando a hierarquia que, nas representações dos Regic (ou 
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regiões funcionais urbanas) dos anos 1960 até 1993, foram acumulando níveis, 
até que, na publicação de 2008, houve já uma pequena redução. Essa tendência à 
simplificação contemporânea da hierarquia urbana foi constatada em publicações 
internacionais4 e deve-se a fatos já explicitados no texto do Regic (IBGE, 2008), tal 
como a maior flexibilidade das localizações de empreendimentos privados capazes 
de criar novas geografias, fixar novas logísticas em cidades que não ocupam altos 
níveis na hierarquia, definida por métodos inspirados pela teoria das localidades 
centrais de Christaller. A revolução tecnológica das comunicações é, evidentemente, 
um dos fatores dessa maior flexibilidade. Trata-se de um processo em curso que, 
nas condições da logística em espaços da Amazônia Ocidental e Setentrional, não 
pode ser generalizado, observando que os transportes são predominantemente 
dependentes do ritmo dos rios ou mesmo de trilhas nas florestas. 

A Divisão urbano-regional do IBGE representa, no mapa do país, catorze regiões 
ampliadas de articulação urbana (sete com interseções com a fronteira); 161 regiões 
intermediárias de articulação urbana (23 com interseções com a fronteira); e 482 
regiões imediatas de articulação urbana (21 com interseções com a fronteira no 
seu trecho do Mato Grosso do Sul ao Amapá). Olhei essa representação e constatei 
que, nesse imenso arco fronteiriço, muitas das cidades centros de regiões imediatas 
de articulação urbana não são muito imediatas em relação à fronteira, diferente do 
que pode ser observado no trecho da fronteira nos estados sulinos. 

Como primeiro esforço, aproximei o olhar dessa representação e tentei esta-
belecer alguma classificação das cidades centros imediatos cujas regiões alcançam 
a fronteira. Duas delas são também cidades centros de regiões ampliadas e inter-
mediárias: Manaus (cuja região “imediata” alcança toda a bacia do Rio Negro até 
a fronteira da Colômbia e da Venezuela) e Porto Velho, muito mais próxima à 
fronteira da Bolívia. Nove cidades imediatas são também intermediárias. 

• Vilhena e Ji-Paraná na BR 364, a primeira com maior comunicação com 
localidades fronteiriças e a segunda mais distante e separada delas por 
área de proteção ambiental.

• Rio Branco, também não tão distante da fronteira e com uma ligação 
rodoviária internacional de grande porte, com fortes ligações com a 
fronteira boliviana e peruana por meio de cidades fronteiriças. 

• Tefé, estudada pela professora Tatiana Schor, da Universidade Federal 
do Amazonas (Ufam), que também estudou como circulam as mercado-
rias no Alto Solimões por meio de uma rede de localidades ribeirinhas, 
muito mais “imediatas” que Tefé, centro mais importante no tocante a 
atividades do setor público.

4. Para mais informações, ver Sanfeliu (2002).
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• Tabatinga, associada a Letícia, está sim diretamente na tríplice fronteira 
Brasil, Colômbia e Peru, sendo que o eixo do rio garante maior profun-
didade nas relações entre o Brasil e o Peru. 

• Boa Vista apresenta fortes ligações com a fronteira da Venezuela e Guiana 
por meio de cidades fronteiriças (Pacaraima e Bonfim respectivamente). 

• Santarém está muito distante da fronteira norte, destacando que só para 
chegar a Alenquer, na margem esquerda do Amazonas, o barco leva cinco 
horas. 

• Macapá, com ligação ainda muito precária com Oiapoque (e com Guiana 
Francesa). 

• Cáceres e Dourados, a cerca de 100 km da fronteira paraguaia por estrada 
de rodagem. 

Para complementar essa lista de centros de regiões imediatas de articulação 
urbana com interseções com a fronteira, há oito cidades que são somente centros 
imediatos na representação do IBGE: 

• Almeirim, na beira do Amazonas e muito distante da fronteira do Su-
riname;

• Cruzeiro do Sul, a boa distância do Peru; 

• Cacoal, sem relação direta com a fronteira (da Bolívia); 

• Pontes e Lacerda e Mirassol do Oeste, numa área de transição entre Pan-
tanal, Cerrado e Floresta, transformada pela implantação do agronegócio; 

• Corumbá e Aquidauana, no Pantanal, sendo que a primeira está situada 
diretamente na fronteira boliviana e a segunda, muito distante; e

• Ponta Porã, cidade fronteiriça articulada com Dourados, centro interme-
diário onde se concentram muitas atividades públicas e privadas.

Para estudar essas regiões imediatas e seus centros sem os separar dos seus 
envolventes rurais, o IBGE apresenta outros recursos: o Banco de Estruturas 
Territoriais [BET], que, no país, listava e localizava, em 2010, 21.886 centros e 
localidades: as consideradas urbanas por lei (cidades, vilas e áreas urbanas isoladas), 
mas também 1.318 aldeias indígenas e 8.563 aglomerados urbanos isolados. Haja 
centralidades onde se combinam o movimento geral de urbanização e formas de 
vida rural! 

Associada à produção da Tipologia regionalizada dos espaços rurais, existe um 
grande banco de dados geográfico que disponibiliza parte dessas informações, 
evidentemente mais diretamente acessível na fonte principal, o próprio IBGE. Se 
for necessário aproximar mais ainda o olhar sobre as áreas fronteiriças, precisamos 
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recorrer aos dados do Cnefe [Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos], 
que, associado às imagens de satélite, permitirá dar visibilidade ao que parece ser 
ainda invisível: os mais de 90% do território brasileiro, correspondendo aos setores 
censitários de código de situação 8 (rural, exclusive aglomerados rurais isolados). 

No Cnefe, há pontos domiciliares e de estabelecimentos, entre estes, sedes 
de estabelecimentos rurais, escolas e unidades de saúde. Incorporar a totalidade 
do BET e partes do Cnefe pode ser um recurso valioso para escolher onde pes-
quisas qualitativas serão mais adequadas para retratar a diversidade das regiões 
fronteiriças, resultando da interseção de dinâmicas de urbanização, de dinâmicas 
urbanas e de dinâmicas rurais preliminarmente abordadas na caracterização dos 
tipos regionalizados de espaços rurais.

Centrei minha fala sobre as imensas possibilidades de tratamento da infor-
mação, um privilégio que temos como pesquisadores brasileiros e que nos remete à 
responsabilidade, que consiste em dar visibilidade ao que ainda está invisível. Sem 
esse esforço, como será possível adequar as políticas públicas à imensa diversidade 
do país, presente também na faixa de fronteira? Essa, desde o marquês de Pombal, 
artífice de uma delimitação (nos seus traços gerais), que é uma das mais antigas entre 
os países do mundo, foi objeto de políticas públicas centradas na segurança. Além 
destas, as iniciativas de integração do subcontinente abriram uma nova agenda. 
Nessa agenda, é preciso considerar não só a circulação das mercadorias e os fluxos 
a que se vincula metodologicamente o conceito de rede urbana, mas também 
as condições de vida e de habitat em ambos os lados da fronteira, envolvidas no 
movimento geral de urbanização, articulado com feições e práticas diversas por 
centralidades das menores às maiores. Agradeço, novamente, o convite e a paciência!

Suzana Oliveira (Moderadora) 

Obrigada, professor! Passo a palavra, agora, para o Cláudio Stenner, do IBGE.

Cláudio Stenner5  

Boa tarde a todos! Bom, eu tenho algumas coisas para falar. Vou apontar as questões 
em tópicos. Primeiro, fazendo uma conexão com que o Jan Bitoun falou com relação 
à logística, me lembrei de um termo que a professora Berta Becker utilizava, que 
eu gostava muito, e acho que pode ser relevante nessa discussão sobre fronteira: 
que a logística não tem tempo. Quer dizer, quando se pensa normalmente em lo-
gística, se pensa em um grande eixo transcontinental, em um trânsito continental 
do Pacífico, mas aquele eixo passa pela faixa de fronteira; e passa, na verdade; a 
fronteira, ao mesmo tempo, não importa. Como uma área pobre do Brasil no eixo 
com o Pacífico, por exemplo, que não é compatível com o resto do Brasil; aquilo 
que está no meio fica no meio. A faixa de fronteira está apenas no meio!

5. Coordenador de geografia do IBGE.



Fronteiras do Brasil: diagnóstico e agenda de pesquisa para política pública172 | 

Então, acho que esses lindos projetos logísticos têm que se contemplar algu-
ma coisa nesse sentido, da logística do pequeno. Uma logística que vai beneficiar 
justamente a população que está ali nessa área de fronteira, da faixa de fronteira, 
com pequenas obras: desde a melhoria de uma estrada vicinal ao pequeno porto, 
uma ponte que vai beneficiar, incutir inclusive uma ascensão econômica daquela 
população, podendo, então, melhorar o eixo de infraestrutura. 

Essa questão dos grandes projetos turísticos sempre me vem à cabeça, qual 
impacto que se tem na região? O que é pensado nesses projetos para poder bene-
ficiar aquela população que está ali no meio? Enfim, acho que não há dúvida que 
temos que pensar o espaço em sua totalidade, o histórico das cidades em geral, 
o que é urbano e rural de maneira integrada. Com toda certeza, uma fotografia, 
uma imagem daquela área e ver como a população se desloca, a importância dos 
fluxos naquele território e de forma integrada. 

Aí abre uma nova possibilidade de sugestão de trabalho que me parece ser 
importante: Como se dá uma certa coesão interna naquela região? Em que sentido 
os fluxos urbanos são fortes? Mas quando a gente observa os fluxos secundários, o 
que a gente tem feito, esse tipo de trabalho na atualização das regiões geográficas, 
constata-se como a gente tem utilizado os fluxos secundários por índice, o que 
é complicado, por exemplo, os deslocamentos de trabalho e estudos, complica-
-se então. A própria base de dados da Regic de 2007 vai identificar esses fluxos 
secundários e os tipos de coesão territorial de regiões, subregiões dentro de uma 
área. Acho que seria uma forma de olhar a faixa de fronteira, que poderia levar 
enormes informações do trabalho.

Isso vai de encontro, de maneira geral, ao que falei ontem. Temos uma datação 
do nível de informação a respeito de estoques. Temos deficiência de informação 
a respeito dos fluxos. Temos que melhorar a produção das informações sobre os 
fluxos. A gente tem pistas do cenário futuro, por exemplo, de toda informação 
espacial. Mas temos que melhorar a informação de fluxos. Por exemplo, nós temos 
informações do que é comprado e dos produtos que são vendidos, mas temos 
poucos órgãos que oferecem a informação sobre que quantia, que características, 
onde é comprado, qual o tipo de produto, onde é vendido, porte do quê. Essas 
informações estão nas mãos das receitas estaduais e federal, que detêm o sigilo fiscal. 
E toda negociação com a Receita Federal tem sido complicada, mesmo o IBGE 
sendo uma instituição federal, tem esbarrado na questão do sigilo fiscal. E isso é 
uma coisa que temos que considerar. Imaginem ter acesso a todos esses fluxos do 
território, como um dado administrativo atualizado anualmente. Como seria bom 
do ponto de vista mais fino da compreensão do território.

Outra fronteira que barra os fluxos, acho que temos que mudar essa sistemá-
tica para a agenda de uma informação corrente, colocar uma estatística normal e 
de produção corrente, penso que uma agenda livre de coleta de informações. Mas 
eu tenho que partir disso. 
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A parte de celulares, por exemplo. Eu tenho um celular e, na verdade, o Google 
sabe onde cada um de nós está e cada lugar. E se isso gerar uma estatística pública? 
Sei que o Google tem o sigilo estatístico, a privacidade. Mas isso tem um grande 
potencial para gerar informações riquíssimas sobre todas as pessoas que se deslocam 
no território. Se estou com celular e circulo em torno de uma antena de uma estação 
básica, essa informação é registrada. O modelo de concessão da Embratel poderia 
levar isso em conta e colocar um item no contrato para que as empresas forneçam 
essas informações para geração de estatísticas. Seriam riquíssimas essas informações 
de como o território se articula e de todas as pessoas que se deslocam no território.

Dentro dessa questão do território, para focar melhor na faixa de fronteira, 
a gente tem duas fontes de dados que podem ajudar a entender essas ligações, as 
dependências entre a faixa de fronteira: uma fonte seria o Datasus [Departamento 
de Informática do Sistema Único de Saúde], que tem, claro, informação setorial e 
que, apesar de ser informação de saúde, traz informações administrativas anuais de 
como as pessoas se deslocam em busca de atendimento à saúde pública; outra fonte 
seria o sistema do anuário do Alice Web, que agora não sei bem como está, mas tem 
informação de comércio por município de origem, de produtos exportados e também 
para onde vai. Talvez, isso possa oferecer pistas novas em relação à faixa de fronteira. 

Bom, eu acho que o ponto de partida é considerar que, e creio que isso não é 
tão específico, como todos sabem, a faixa de fronteira brasileira está definitivamente 
distante, está à margem das principais dinâmicas econômicas do Brasil. Com exceção 
de parte da fronteira sul. Os principais produtos econômicos não passam por ali. 
Então, acho que, antes de ter políticas específicas ligadas ao local urbano, deveriam 
ter políticas de desenvolvimento regional. É uma área que tem padrões de renda 
com indicadores abaixo da média brasileira, ou seja, as políticas específicas estão 
sujeitas ao que existe em outras áreas do país. É claro que aí tem que se pensar o 
que é estar localizado em uma área de fronteira urbanizada em área de fronteira.  

Estar localizada na área de fronteira, o que se tem de vantagem? É uma área de 
conexão entre sistemas de dois países vizinhos. É uma área onde é feita a interme-
diação entre uma economia e outra, mas com uma contingência de ação reduzida. 
É possível aumentar esse contingenciamento de ação? Questão para reflexão. É 
possível aumentar? Eu acho que há um paradoxo: quando o grau de empodera-
mento dos países avança, aumenta o potencial da ação e até de integração. Quando 
essa integração chega a tal ponto que não há mais uma diferenciação significativa 
de um lado ou do outro da fronteira. Aquela cidade precisa ter esse potencial de 
diferenciação na área. Mas, se for um espaço concentrado, não é importante dentro 
desse sistema econômico integrado mais distante. Acho, então, superimportante 
integrar mais a região de fronteira à própria economia nacional, em paralelo com 
a integração nacional, e à própria economia internacional.



Fronteiras do Brasil: diagnóstico e agenda de pesquisa para política pública174 | 

Sei que falta sempre, no nosso caso, integrações de efeito individual e da 
coletividade. São importantes, claro, os processos econômicos e tal. Mas como 
se caracterizam as áreas em termos territoriais? O trabalho do Jan dá mais pistas 
da importância nesse sentido e do uso das estruturas territoriais que se têm. Por 
exemplo, a fronteira do Pará com a Guiana, se não me engano, aquela é um tipo 
de fronteira onde simplesmente não tem nenhum um tipo de povoado. Eu acho 
essa parte da faixa de fronteira mais vazia. É um cenário que se tem e que pode 
levar a gente a obter informações das cidades, dos povoados. Existem informações 
para produzir uma caracterização mais fina em termos territoriais; a gente tem 
que avançar nisso, em dados socioeconômicos, em termos territoriais, em termos 
de conectividade. Como essas áreas se conectam à rede urbana brasileira? Tem 
possibilidade concreta, por exemplo, de indicadores que possibilitam identificar 
distâncias e estradas de cada uma das principais sedes municipais, as cidades da 
rede urbana enquanto sua hierarquia. Qual é a distância da cidade da fronteira até 
Mato Grosso com uma capital regional ou com uma metrópole etc.?

Outro campo que pode ser explorado dessa parte é de âmbito da informa-
ção, pode ser mais difícil de ser levantado, pois depende mais das instituições nas 
fronteiras que estão na margem de contato com o outro país, e podem ser úteis 
para compreender e enriquecer a caracterização dessa faixa de fronteira. Eu senti 
um pouco de falta, no geral do projeto, de uma caracterização da rede continental. 
Mas será que não caberiam algumas considerações da inserção global das cidades da 
rede urbana mundial? Esse divisor que a gente faz da rede urbana é apenas nacional; 
ela tem lastro de conexão, caberia pelos menos uma conexão global. 

Então, no geral, gostaria de deixar essas questões. Para fechar as questões da 
faixa de fronteira brasileira, pegando o gancho do que o Egler colocou, pergunto: 
Quais os papéis dos fluxos privados nesse processo na fronteira brasileira? Qual o 
limite do alcance da política pública? Qual o limite da política pública que sai, que 
vai para fora? É possível acrescentar o papel de mediação de informações frontei-
riças? E, para enriquecer ainda mais as questões sobre informações na fronteira, 
ampliar, principalmente, as informações vetoriais.

Outra questão interessante para a análise é como se dá a concentração na 
cidade-polo nas regiões fronteiriças? Pensar como parâmetro a informação de 
estoque, o PIB e ainda que se trata de uma região fronteiriça, que se tem uma 
ideia de concentrações excessivas naquelas cidades-polos, talvez caiba uma política 
de desconcentração microrregional. Ou se há uma coesão maior territorial, uma 
espécie de padrão territorial. Todas as montagens inter-regionais muito grandes 
são excessivas nas cidades-polo? Como, também, pegar as categorias do rural e 
urbano e ver se há coesão territorial do espaço da mesma forma no lado brasileiro 
e no lado do país estrangeiro. Se há uma diferenciação muito gritante, isso pode 
ser comparado, e algumas formas de classificação, a uma ameaça à coesão entre as 
regiões. Ver as direções dos fluxos entre algumas regiões. 
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Só alguns informes: aqui, em termos do IBGE, estamos planejando a compo-
sição do Censo de 2020. A gente está propondo, neste momento, uma pesquisa de 
ligação rodoviária e hidroviária. Vamos levantar a matriz da ligação de frequência de 
todos os municípios de transporte público, incluído o transporte informal; além do 
transporte legalizado, o transporte informal, que é muito significativo e não se têm 
informações nas nossas cidades. Essas informações serão atualizadas. Como falamos de 
Manaus, temos um exemplo: há uns quatro anos, do outro lado do rio Negro, existia 
uma pequena localidade chamada Cacau, que era ponto de conexão do ferryboat, 
onde se construiu uma universidade, um campus da Amazônia, mas existe uma série 
de impedimentos dessa concentração. A região metropolitana está mudando muito 
rapidamente. Essa porção do território está a 15-20 km da área central de Manaus.

Eu acho que são esses os comentários que eu gostaria de colocar. Essas são 
as questões. 

Obrigado!

Suzana Oliveira (Moderadora)

Obrigada! Agora a professora Adriana. 

Adriana Dorfman6 

Foto: Ipea Eventos.

6. Professora do Departamento de Geografia e Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
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Boa tarde! Obrigada pelo convite. Eu gosto muito de vir aos centros em que as 
pesquisas são feitas, porque assim tomamos conhecimento do manancial de estudos 
em realização. Então, é um prazer incrível estar em contato com tantas pesquisas 
e também com os pesquisadores aqui presentes. E fico feliz em ver debatedores 
jovens, em ascensão, também.

Eu gostaria de utilizar duas entradas no assunto das pesquisas sobre fronteiras. 
A primeira é falar sobre o Unbral, que penso ser a razão pela qual fui convidada 
para estar aqui, gostaria que abrissem o site (www.unbral.nuvem.ufrgs.br) para eu 
mostrar. O projeto Unbral Fronteiras – Portal de Acesso Aberto das Universidades 
Brasileiras sobre Limites e Fronteiras é uma iniciativa desenvolvida na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Nós recebemos financiamento do Ministério da 
Integração Nacional [MI] e estamos no terceiro ano de trabalho. 

A ideia é processar e organizar os estudos sobre fronteiras. Eles são muito 
dispersos, aparecem em muitas formas diferentes. Então, a ideia explícita é reunir 
esses inúmeros trabalhos acadêmicos e, eventualmente, chegar ao ponto de orga-
nizar bases de dados, legislação e cartografia. 

No momento, estamos começando. O primeiro grande esforço que a gente 
fez foi tentar construir uma base que seja interoperável. Esse é o nosso esforço hoje. 
Quero mostrar para vocês alguns elementos que fomos trabalhando e descobrimos 
como essenciais para construir um projeto que, finalmente, tenta agregar muitas 
fontes de pesquisa. A primeira coisa importante que a gente descobriu foi que é 
melhor encontrar denominadores comuns, traços da organização já presentes em 
diferentes bases de dados. É melhor encontrar os traços comuns do que propor 
novas classificações.

A atual base de dados foi formada a partir de um levantamento das bases de 
dados que já existem. Por exemplo, a partir do Diretório de Grupos de Pesquisa 
do CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico],7 
elaboramos uma lista dos grupos de pesquisa que trabalham com fronteiras. Fize-
mos uma busca pelo termo fronteira, encontramos uma série de grupos de pesquisa 
ligados ao termo; depois, a gente fez uma triagem para saber se é realmente sobre o 
tema. Isso porque a expressão fronteira tem muita revocação, é muito abrangente, 
traz muitas coisas que não são pertinentes, inclusive da matemática, da física. 

Depois dessa primeira triagem, em que selecionamos os grupos de pesquisa 
que tratam da fronteira territorial em suas muitas variações, chegamos a cinco 
universidades que têm destaque, no Brasil, nos estudos fronteiriços. 

Então, fomos às bibliotecas e aos repositórios de teses e dissertações dessas 
universidades para analisar como os bancos de dados se organizavam. Fizemos esse 

7. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/web/dgp>. 
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estudo bastante minucioso e bastante extenuante. Enfim, chegamos a um tipo de 
ficha para classificar que se chama DublinCore.8 Trata-se de um padrão para bases 
de dados com ampla interoperabilidade que é bastante disseminado nas nossas 
bibliotecas universitárias.

O DublinCore é dividido em: 

• nome do item (o título do texto); 
• autor;
• descrição (o resumo em mais de uma língua);
• link para o texto completo (ou seja, não estamos publicando textos já 

publicados, escolhemos redirecionar a repositórios que têm o direito de 
publicação);

• assunto (ou palavras-chave em mais de uma língua);
• editor (ou universidade em que se defendeu a dissertação ou monografia);
• fonte (ou programa de pós-graduação, que serve também para identifi-

carmos a disciplina em que se enquadra o trabalho);
• colaborador (ou orientador);
• data;
• tipo (se tese, dissertação, monografia);
• idioma;
• formato (se em formato eletrônico, qual tipo);
• abrangência (ou lugar a que se refere);
• direitos autorais;
• tópico temporal;
• tópico espacial (incluindo menção ao país, arco, estado, se se trata de 

cidade na fronteira ou de cidade-gêmea);
• local de publicação IBGE (o código do IBGE, para facilitar georreferen-

ciamento e cruzamento com outras bases de dados);
• local de publicação (incluindo país, estado e cidade); e
• coleção (no momento, teses e dissertações; monografias; e, em breve, 

também teremos artigos de periódicos).

Vejam que, por exemplo, a Universidade Federal do Mato Grosso de Sul 
[UFMS] aparece como editora, porque depois vamos incorporar outros tipos de 

8.  Disponível em: <http://unbral.nuvem.ufrgs.br/portal/items/show/276>.
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documentos utilizando essa mesma ficha. Para fugir dos limites que aparecem 
quando a gente trabalha com fontes diversas que não foram construídas com co-
mensurabilidade, com interlocução, buscamos encontrar os denominadores comuns.

O principal é apresentar para vocês a ideia de não propor uma nova base 
de dados, nem uma nova estruturação de dados. Cada base é construída por um 
grupo, para um propósito diferente – em vez de você propor uma terceira organi-
zação, tenta buscar um campo comum. E a convergência serve também para que 
sua base converse com outras, para que depois também possa ser exportada. Se 
obedecer ao padrão DublinCore, ela pode ser extraída em vários formatos, várias 
classificações podem ser convertidas e transformadas em bases de dados de outros 
parceiros. Então, essa é a primeira tentativa. Como disse a vocês, foi uma luta 
muito cansativa e até estressante, mas plenamente justificada pela necessidade de 
fazer um banco interoperável. 

Além disso, o acesso aberto é muito importante. Inclusive, seria ótimo termos 
os dados em acesso aberto e que se pudesse acessar os levantamentos, e não apenas 
os relatórios finais dos estudos, podendo retrabalhar os dados e compreender a 
organização e os limites dos dados que geraram um relatório. Bom, essa é a primeira 
coisa que eu queria mostrar para vocês, esse estudo da produção sobre a fronteira.  

Bom, o Ernesto Galindo já mostrou aquela espiral que nós fizemos para 
representar os estudos fronteiriços. Ei-la novamente (figura 20).

FIGURA 20
Os estudos fronteiriços no Brasil 2014
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Fonte: Unbral Fronteiras. Disponível em: <https://goo.gl/nk8TY8>.
Elaboração: Adriana Dorfman e Arthur Borba Colen França.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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Na prática, no Brasil a gente não tem esse campo consolidado. A gente tem o 
Mestrado Interdisciplinar em Estudos Fronteiriços, em Corumbá, no Mato Grosso 
do Sul, fruto de políticas de integração, do Programa de Desenvolvimento da Faixa 
de Fronteira [PDFF]. Além deste mestrado, o campo não está consolidado; é difícil 
saber o que ele contém, ainda mais porque ele está em transformação e ascensão.

O que a gente tem hoje? Retomando o que a Alessandra Rufino já falou, 
temos uma grande concentração de estudos sobre a fronteira internacional. Depois, 
temos discussões sobre limites, vários limites diferentes: limites municipais, limites 
entre estados, outros limites administrativos. Então, temos limites territoriais, mas 
que não são administrativos, por exemplo, fraturas urbanas, como diz o professor 
Álvaro Heidrich, da UFRGS, e que seriam as separações, a segregação urbana, por 
exemplo, e outros tipos de estudos assim. 

E aí temos estudos que nos deixaram na dúvida: isso pertence ou não perten-
ce? Estão dentro do campo dos estudos de fronteira? Foi aí então que precisamos 
elaborar esse esquema. Ele foi feito a partir da nossa pesquisa, pois depois de uns 
6-8 meses de coleta, tínhamos uma série de perguntas do tipo: O tema pertence 
ou não pertence? Então, formulamos um questionário e o enviamos para os pes-
quisadores de fronteiras que já tínhamos identificado para solicitar a eles que se 
posicionassem sobre os temas que não tínhamos certeza pertencerem aos estudos 
fronteiriços. Espero que alguns de vocês tenham recebido esse questionário. 

Em breve, vamos fazer uma nova consulta à comunidade dos estudos frontei-
riços, colocando em questão temas como as revistas que são consultadas pelos fron-
teirólogos e também solicitando críticas ao portal como se apresenta no momento. 

Isso era o que eu queria mostrar para vocês em termos de metodologia: buscar 
as convergências em vez de propor novas estruturas. Acho isso muito relevante 
para pensar na construção de uma nova linha de pesquisa. 

Evidentemente, eu tenho uma certa restrição de estar trabalhando com o 
assunto tão meta: estudar sobre o estudo da fronteira. Por isso, eu quero trazer 
outras contribuições, não mais sobre os estudos fronteiriços, mas sobre a fronteira. 

O primeiro ponto importante é apontar para uma tendência internacional 
muito consolidada, mas que no Brasil ainda não operamos: é que a fronteira in-
ternacional pode ser vista como um banco de dados. Ela é uma fonte de dados. A 
fronteira como descontinuidade (essa é a característica essencial da fronteira), seja 
descontinuidade da economia nacional, da população, outras descontinuidades, 
todas elas geram a presença do Estado, e o Estado gera as estatísticas, os dados sobre 
o trânsito. É na passagem pela fronteira que muitos dados são produzidos, e acho 
que vocês poderiam pelo menos considerar uma interlocução diferente daquela que 
trata com a cidade, a aglomeração, a área. O problema é que, muitas vezes, esses 
dados são considerados sensíveis. Vocês já sabem disso, comentaram que, muitas 
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vezes, e a partir de preocupações geopolíticas, os estudos econômicos, de comércio, 
os fluxos nem sempre são transparentes. Esses dados têm seus limites também. 

Em segundo lugar, na estratégia de formação de uma linha de pesquisa – de 
busca de informação sobre o território, da maneira como vocês estão buscando 
e pensando –, deve-se privilegiar a interlocução com os institutos federais, com 
as universidades novas, como a Unipampa [Universidade Federal do Pampa] e 
a Universidade Federal da Fronteira do Sul [UFFS], outras tantas que estão na 
faixa de fronteira, que estão na fronteira mesmo, universidades que também são 
fruto de uma política de governo de expansão do ensino superior. Agora, semana 
passada, por exemplo, fomos para a Unipampa, em Sant’Ana do Livramento, e lá 
fizemos um levantamento para o Umbral, e encontramos oitenta trabalhos, oitenta 
pesquisas diferentes, TCC [trabalho de conclusão de curso] na maior parte, mas 
imagino a quantidade de análises e de informações que estão ali presentes que não 
estão organizadas. Esse manancial está disponível para a gente superar a dicotomia 
entre estudo de caso e análises mais amplas. Além disso, organizar esse material, 
consolidá-lo, pode ser mais frutífero do que fazer grandes incursões em campo. 
Direcionar a produção futura, por meio de editais, oportunidades de publicação, 
de visibilidade, pode dar bons frutos também.

Um esforço nessa direção seria fantástico, esperamos poder ajudar justamente 
com o banco de dados que estamos organizando. Seria importante para valorizar 
o que já foi feito e diminuir a sensação que existe na região de fronteira de que as 
iniciativas se interrompem, são abandonadas, e que cada projeto novo ignora o 
que foi feito anteriormente. Isso dá uma angústia muito grande em quem mora 
na fronteira, porque parece serem sucessivas descobertas e esquecimentos dos 
mesmos temas.

Nessa linha, retomo algumas ideias que já circularam por aqui ligadas às 
variações do colonial, pós-colonial, geopolítica do conhecimento interno, acusan-
do a centralidade dos centros de pesquisa. Me pergunto sobre a capacidade que 
temos, utilizando os instrumentos do Estado, em descrever as práticas marginais 
que acontecem na fronteira. 

Sobre esse aspecto, tenho experiência desde 2000. Quando eu comecei a 
estudar o contrabando, chegava e perguntava: Você é contrabandista? Qual o 
resultado disso? É zero, não é? Isso quer dizer que essa linguagem, esse critério 
não é capaz de retratar muitas dinâmicas da fronteira, algumas muito relevantes.

O importante é que tenho visto, ao longo desses anos de pesquisa, que existem 
muitas estratégias locais que são muito boas. São best ou next pratices. Por exemplo, 
lá na Barra do Quaraí, um município minúsculo, conseguiu-se, através de uma série 
de outras práticas que eles organizaram, usar as consultas médicas no Uruguai, no 
sistema de saúde do Uruguai. Como eles conseguiram isso? Como uma prefeitura 
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pequena daquelas conseguiu fazer uma série de contatos, contratos e negociações, 
e chegar a essa solução? Existem soluções que não são óbvias, às vezes, no limite 
entre o legal e o ilegal, mas a maior parte delas é legalizada. Há muita organização 
e militância, justamente para passar do ilegal para a reivindicação da legalização 
dessas diferentes ações que estão lá. 

Então, tudo isso só para dizer duas coisas: a primeira coisa é que os conceitos 
mais genéricos, que se pode usar para outros grandes estudos, às vezes, não con-
seguem explicar a fronteira, pelo contrário, vão esterilizar a capacidade de leitura.  

A segunda coisa que quero lembrar é o efeito de retroalimentação que existe 
quando a gente divulga, propaga, proclama a ilegalidade da fronteira. Qual é o 
problema principal disso? É que uma grande parte da população fronteiriça acaba 
situada em um campo fora da cidadania, acaba criminalizada, e não é isso que a 
gente quer. Pelo contrário, entender essas muitas outras estratégias, ver qual é o 
sentido delas nos lugares, sem romantizar, simplesmente entender que as pessoas 
estão usando de seus meios para suas vidas e que, às vezes, esses meios não são 
necessariamente aqueles que o Estado estabelece.

Outra questão que eu acho muito necessária é ter uma placa bem grande na 
sala de pesquisa de vocês com a inscrição: Atenção! Cuidado com o nacionalismo 
metodológico!, o que quer dizer basicamente o seguinte: se a gente está tentando 
falar de fronteira, não é possível estudá-la falando apenas de um dos lados da 
fronteira. Isso é impossível, ou pelo menos é limitante. Tem um limite verdadeiro, 
que tem a ver com a maneira como os processos se dão nas regiões marcadas pela 
condição fronteiriça. 

Chegando ao fim, duas outras coisas importantes são, tomando a pista que o 
Ernesto Galindo apontou sobre as escalas de ação: as escalas, que têm energia e se 
colocam em movimento a partir das práticas; e práticas, que não são necessariamente 
de comunidades, podem ser dos grandes agentes internacionais, transnacionais, que 
estejam presentes na região fronteiriça. Esse percurso a escalar é difícil de cartografar: 
Como comparar a China com Foz do Iguaçu? Mas é um percurso realizado e tem 
pontos de passagem. Então, eu acho importante a flexibilidade disso, das escalas 
em relação a cada um dos projetos que vocês vierem a trabalhar, inclusive algumas 
escalas que nascem dos lugares mesmos. Por exemplo, eu estava em Livramento, 
numa oficina chamada Mulheres em diálogos de fronteira. E essas mulheres falavam 
numa escala local binacional. O que é local binacional? É uma coisa que está um 
pouco além da nossa imaginação, clara para elas, que apontavam para o fato de que 
aquele diálogo binacional, muitas vezes, vai escapar da abrangência do nacional. A 
importância do local binacional é que ali as questões estavam se resolvendo. 

Como última observação, acho muito importante que vocês deem voz e 
espaço para novos pesquisadores. É claro que o acúmulo dos anos de pesquisa é 
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muito relevante, os estudos que já foram feitos são muito relevantes, mas as preo-
cupações de hoje não são só imaturidade, não são só inocência, elas são, também, 
emergência de temáticas e de abordagens. Então, acho que esse espaço para novas 
perguntas deva ser valorizado. 

É só isso que eu queria falar. Tenho certeza que vai dar supercerto. Vejo pessoas 
aqui, como uma vez um aduaneiro falou, com uma vida a serviço da fronteira, por 
isso tenho certeza que vai dar certo. Fico à disposição para colaborar. Muito obrigada!

Suzana Oliveira (Moderadora) 

Eu quero abrir a fala se alguém quiser fazer alguma observação. 

DEBATE E COMENTÁRIOS

Claudio Egler (Consultor)

Eu não quero falar muito, vou ser bem objetivo. E eu queria lembrar que, sobre 
o que estamos discutindo, existe uma concepção teórica que vale a gente lembrar, 
que debate o fundamento minimamente neoclássico, mas que existe na base da 
construção do que temos como bem difícil, que são os produtos. É conhecida como 
teoria do lugar central, do Walter Christaller, que trabalhou no sul da Europa. Ele 
não discutiu muito, pois lugar central é muito simples. É o lugar que, de um modo 
ou de outro, presta serviços e vende mercadoria para além de sua área imediata. 
Agora, tem umas coisas sobre o que pouca gente fala no que diz respeito ao Chris-
taller: que toda a teoria também está construída em cima de três princípios. Esses 
três princípios estão na base de toda a teoria: mercado, transporte e administrativos; 
e querem dizer só uma coisa, inclusive justificam de alguma maneira como nós 
construímos as articulações e as relações entre cidades. 

Evidentemente, o princípio do mercado é o princípio de cumprir meta, de 
reverter uma certa lógica, o K3, que cabem três hexágonos dentro do hexágono 
maior, ou seja, cobertura de mercado. O segundo é o princípio da logística, dos 
transportes, do trânsito, que é o K4, aquele que permite quatro hexágonos dentro 
de um hexágono maior, ou seja, a distribuição corta ao meio os eixos; isso aí tem 
tudo a ver com os transportes, tem tudo a ver com a logística. E tem o último 
princípio, que é o administrativo, que é a cobertura total. Desde quando eu tenho 
todos, são o K7. O K7 é o princípio administrativo, toda área do polígono está 
coberta, ou seja, inclui todos os hexágonos. Os sete hexágonos são as escolas, os 
postos de saúde e, também, a polícia. É isso aí, perfeitamente, cobertura da polícia, 
ou seja, de um modo ou de outro, está presente na fronteira.

Bom, eu creio que, de repente, em qualquer alternativa, nós temos que, de 
um modo ou de outro, conseguir uma dieta que combine esses três componentes.  
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Não tem como controlar as empresas. Existem, no momento, alguns novos con-
glomerados que já ultrapassaram empresas mais antigas no Brasil. É a nata do 
Brasil hoje em dia. É o que temos em termos mais avançados. Não deixa de ser 
objeto para novas pesquisas: entender melhor esse novo formato de crescimento 
das grandes empresas privadas.

O segundo aspecto importante é o que se falou, inclusive insistiu, o problema 
com setores dos transportes. Como as coisas se deslocam nesse mundo! Se deslocam 
em diferentes quantidades e é importante tentar avaliar isso. Evidentemente, que 
têm fluxos e mais fluxos. De modo geral, é importante entender as suas diferentes 
variações, tanto que a questão mais simples tem duas palavras que reduzem o 
momento que se passa: uma se chama origem e outra se chama destino. Tem que se 
saber, de repente, onde está o destino e onde está a origem. Existem várias maneiras 
de tentar fazê-lo, inclusive, como normalmente se faz, por amostragem. 

Falando em amostragem, vou aproveitar para entrar no último tópico. Eu vi a 
Unasul, nós temos que aprender como a Europa fez. E uma das grandes construções 
europeias se chama Eurostat [Gabinete de Estatísticas da União Europeia], que é um 
laboratório e um centro de estatística. Só conhecemos a Europa graças ao Eurostat. 

Nessas áreas ao sul do Equador, não existe nada semelhante a uma estatística. 
O mais importante para o Eurostat, do ponto de vista do território, é a sigla de 
quatro letras chamada Nuts, que é simplesmente a Nomenclatura das Unidades 
Territoriais da União Europeia. A essa nomenclatura vinculam-se três níveis, desde o 
nível 1 até o nível 3. A gente não vai conseguir avançar em termos de conhecimento 
da América do Sul se não compatibilizarmos nossas Nuts. É algo que eu já fiz esse 
esforço. Ou seja, primeiro compatibilizar estados, províncias, estão entendendo? 
País por departamento é a segunda, que vai subdividir o nível anterior – no meu 
caso, eu acho que isso é a microrregião do Brasil – para comparar com o departa-
mento da Argentina. Ao final, chegar ao nível do município, da colônia etc. Esses 
dados, de um modo ou de outro, são só uma nomenclatura para não se esquecer.

O órgão que vai tocar esse projeto é a Unasul. A Cepal vai fazer isso? Isso é 
um pouco fora das atribuições da Cepal. Porque isso é um banco de estatística. 
Estatística é um problema de Estado, não é uma questão simples. Então, esse site 
é um órgão para a Comissão Europeia. Se nós temos uma união sul-americana, 
é essa união sul-americana que vai ter que ter um órgão de estatística. E é uma 
emergência. Se eu construí o Estado moderno do Brasil, tenho o IBGE. Para a 
Unasul, é uma importância estratégica, ela tem que produzir estatísticas. É isso. 
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Maria Thereza Ferreira Teixeira9 

Só queria lembrar que o Cláudio Stenner falou que seria interessante o uso das 
informações do celular para pesquisa. Eu só queria mencionar que, em termos de 
recursos hídricos para fazerem a multiplicação do sinal para identificar precipitação, 
esse foi um trabalho interessante. Uma outra informação seria que a secretaria tem 
um novo trabalho pra cada região – Norte, Nordeste, Sudeste – para identificar 
cadeias produtivas que são passíveis de serem apoiadas pelo projeto de integração, 
e nós pedimos, na época, a possibilidade de identificação das cadeias produtivas 
da faixa de fronteira. Acho que isso poderia ser disponibilizado para vocês, se isso 
servir para alguma pesquisa no trabalho, as cadeias produtivas da faixa de fronteira.

Ernesto Galindo (Ipea)

Bom, no geral, foram mais comentários do que propriamente perguntas. Mas, de 
qualquer forma, só comentando aqui, de todo modo, essa possibilidade que a gente 
tem de identificar para além do contorno simplesmente do urbano, o próprio IBGE 
tem uma série de outros dados que vocês e o Cláudio fizeram. O IBGE lançou, 
há um ou dois anos, aquele mapa do uso da terra. Não tem grandes detalhes, mas 
avança para além do espaço onde há o urbano propriamente dito. É interessante 
saber do uso da terra, do potencial de utilização, isso é bastante importante. 

O Stenner comentou sobre alguns registros administrativos da data web. E 
se o Ipea tem alguma vantagem, vantagens comparativas por dizer assim, como 
próprio instituto de pesquisa, é porque tem acesso aos registros administrativos. 
Isso pra gente é essencial. O Datasus, os dados dos censos escolares, do ensino 
superior, do ensino médio, os fluxos comerciais, a questão dos dados sociais, ou 
seja, para além dos dados, sua publicidade, a gente tem um acesso diferenciado a 
esses dados. Então, quer dizer, a gente consegue dados lá do nível de sigilo, mais 
por ser do governo federal. E aí as possibilidades são impressionantes. A gente está 
com uma base do Datasus de fluxos de pessoas de município para município, para 
o país, sobre especialidade requerida e tal. 

Então, esses dados são essenciais. O próprio dado de nota fiscal eletrônica – que 
é, digamos assim, a menina dos olhos de qualquer pesquisador, destino de qualquer 
pesquisa mais detalhada, de um dos fluxos. A gente chegou a trabalhar aqui no Ipea 
com algumas amostras da Receita [Federal]. Mas, de fato, não é que seja difícil con-
seguir os dados da Receita [Federal]. Há necessidade de fazer acordos institucionais 
para que os dados sejam possíveis de serem obtidos. Existem exemplos que mostram 
essa possibilidade. Mas os registros fiscais são sensacionais. O Ipea, recentemente, 
tinha o destino de cargas, mas por microrregião, não por município e cidade. 
Esses dados são importantíssimos, apesar de terem que agregar dezesseis grupos.  

9. Representante do Ministério da Integração Nacional.
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Mais para saber quem compra comida, de onde, se está comprando manufaturados, 
combustíveis. Se está comprando, de quem. São dados muito importantes, que 
ajudam na pesquisa, sem nenhuma dúvida. 

Bom, sobre a questão das empresas. Cláudio, com a questão da Rais a gente 
identifica inclusive CNPJ [Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica]; você tem empre-
gador, e consegue mapear a mobilidade do trabalho formal, claro. É sensacional, por 
exemplo, consegue-se saber, há dez anos, quem estava onde, ontem, trabalhando 
com o que, em que empresa, ganhando quanto, e hoje está fazendo o quê, se nesse 
meio tempo a pessoa melhorou de escolaridade, se alterou essa mobilidade e o tipo 
de ocupação, o tipo de atividade da empresa. Os dados são muito bons. Agora, é 
claro, são bases gigantescas e sigilosas, mas a gente consegue mexer nelas quando 
tem alguma parceria. Há um potencial e uma quantidade de dados impressionante, 
tanto das pesquisas como do próprio IBGE. 

Suzana Oliveira (Moderadora) 

Quero agradecer o professor Jan Bitoun, a professora Adriana Dorfman e o Cláu-
dio Stenner, que não está mais presente. Quero agradecer o Ernesto e Bolívar pelo 
convite de estar aqui com vocês. Agora, Bolívar vai fazer o encerramento da oficina. 

ENCERRAMENTO

Bolívar Pêgo (Ipea)

Suzana, obrigado! Agradeço a professora Adriana Dorfman, Jan Bitoun e Cláudio 
Stenner – mesmo não estando presente –; Pedro Barros, obrigado pela sua vinda; 
professor Cláudio Egler e a nossa equipe. A gente sabe o trabalho que tivemos, e 
que ainda teremos, para construir essa linha de pesquisa. 

Eu quero agradecer a todos! A começar pelo diretor Marco Aurélio, com apoio 
total a nossa proposta; o Ernesto Galindo, que é o coordenador, a mesma coisa; a 
Rosa, com quem temos toda uma parceria. Ontem mesmo saiu um novo Texto para 
discussão [TD], número 2203, nosso, que está disponível no site do Ipea. É o primeiro 
esforço do componente Continental. Quero agradecer as nossas novas contratadas, 
Caroline Kruger, Maria Nunes e Paula Moreira, que é nossa bolsista, mas fica lotada 
no Ministério da Integração Nacional. Quero agradecer a vocês que vieram de todos 
os lugares do Brasil para prestigiar nosso evento. Espero que tenha sido muito útil. 

Eu, particularmente, aprendi muito com todos. Sei que saio daqui melhor 
do que cheguei. Eu quero agradecer a Clara Miranda, em nome de toda equipe de 
eventos do Ipea, que nos deu todo suporte para que a gente pudesse realizar nossos 
trabalhos. Quero agradecer a você, Clara, e a toda equipe e parabenizá-los pela total 
organização e apoio ao nosso trabalho, que sem vocês não tem como ser realizado. 
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Clara: muito obrigada, Bolívar! Eu é que agradeço! 

E, por último, não querendo dizer que ela seja menos importante, a mais 
nova, a nova bolsista, ela estava em um estágio como graduanda, agora está no 
estágio como graduada em Geografia, e foi a nossa verdadeira coringa. É uma pessoa 
estratégica no nosso grupo, sem ela nós teríamos muitos problemas para realizar 
nosso trabalho. Agradeço a Samara Oliveira. De uma forma geral, agradeço a todos. 
Alessandro Aveni, que também faz parte do grupo, é nosso europeu no grupo. 

Próximos passos, o que nós estamos pensando: primeiro, amanhã vamos fazer 
uma reunião interna da nossa equipe para avaliar todo evento, para ver até onde atingi-
mos nossos objetivos e o que nós consideramos que ainda falta melhorar – gostaria de 
reforçar que esse é o primeiro passo –, e apresentar a vocês as nossas ideias, as nossas dú-
vidas, as nossas questões. O trabalho em grupo foi extremamente rico. Amanhã, nessa 
primeira avaliação, checaremos tudo que tivermos aqui de questionamento, de dúvidas 
e tudo mais. Como já disse, vamos publicar um livro com todo o conteúdo da oficina.  
E, a partir dessa publicação, um primeiro relatório-síntese, nota técnica, de tudo que 
nós ouvimos, escrevemos e que Caroline e Maria relataram. Mais uma vez, obrigado, 
boa viagem de retorno a quem mora fora de Brasília e até a próxima!
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