
CAPÍTULO 11

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

1 INTRODUÇÃO

A oficina de trabalho Fronteiras do Brasil: Uma Análise de Políticas Públicas – 
organizada pelo Ipea, em parceria com o Ministério da Integração Nacional (MI) 
– teve como objetivo levantar questões, apresentar problemas, promover discussões 
e colher subsídios para a execução das atividades do projeto sobre o tema fronteiras. 
Durante dois dias, manteve uma profícua sequência de apresentações de palestrantes 
e observações de debatedores convidados, debates abertos ao público participante, 
atividades em grupos de trabalho e plenárias nas quais se discutiram as proposições 
e as recomendações desses grupos. 

Neste capítulo, serão salientadas as principais conclusões, propostas e recomen-
dações que perpassaram os vários momentos de realização da oficina. Procurou-se 
organizar esses resultados segundo blocos temáticos, embora se considere que é 
completa a articulação entre os blocos. Dispensou-se referenciar as origens desses 
resultados, dado que os capítulos que antecedem essas notas finais trazem completas 
as transcrições de todas as falas. Torna-se, assim, um registro para os parceiros, seus 
colaboradores, os convidados e a sociedade em geral; particularmente, a demanda 
por mais reflexões e aportes teóricos, pela formulação de planos e políticas públi-
cas condizentes com as especificidades desse singular território e da construção 
de modelo de gestão/governança que lhe assegure participar das decisões sobre a 
oferta de serviços, as infraestruturas e os produtos na Faixa de Fronteira.

Partindo-se da concepção de que não se trata de uma, mas de várias fronteiras, 
dadas a extensão e as especificidades regionais da linha de fronteira brasileira, muitos 
foram os temas levantados durante as atividades da oficina. Entre os principais, 
foram tratados: as especificidades de cada arco fronteiriço, com ênfase na fronteira 
amazônica; o imaginário e a identidade fronteiriça; as concepções sobre fronteira e 
os novos conceitos; a abordagem teórico-metodológica e as informações necessárias 
para alimentar as pesquisas em desenvolvimento; e as pesquisas desenvolvidas e o 
perfil dos pesquisadores envolvidos. 

No âmbito da ação pública, grande destaque foi dado à cooperação inter-
nacional; às políticas de integração – sobressalientes na formulação e implemen-
tação de políticas públicas –; ao planejamento e à gestão/governança da Faixa de 
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Fronteira e dos arranjos transfronteiriços – incluindo-se as cidades gêmeas e outras 
aglomerações que transcendem os territórios nacionais; bem como à adequação 
das legislações e aos recursos necessários. Do ponto de vista das políticas públicas, 
mereceram debates mais profundos a oferta de serviços à sociedade, a segurança, os 
aspectos de economia e trabalho e a infraestrutura econômica. Com o olhar sobre 
o território, a análise particularizada recaiu sobre os arranjos transfronteiriços, os 
fluxos e a comutação, que lhe garantem sentido, bem como sobre as relações entre 
a rede de cidades e a fronteira.

Cada um desses temas será abordado com atenção na sequência deste capítulo, 
buscando-se sempre pontuar a problemática que o envolve, seguida de sugestões 
e recomendações quanto a estudos, definição de estratégias de ação e mudanças 
necessárias nas práticas em curso, consolidadas em sete tópicos, quais sejam: 

• mostrar as várias fronteiras; 

• pesquisar as fronteiras;

• formular e implementar políticas públicas;

• atender às demandas por serviços e trabalho da sociedade;

• repensar a oferta de infraestrutura econômica;

• revelar a rede de cidades e as configurações urbanas transfronteiriças; e

• apresentar a integração e a cooperação internacional.

2 AS VÁRIAS FRONTEIRAS

Consenso inquestionável entre os participantes foi que a abordagem do tema 
fronteira é da mais alta relevância para o Brasil, para os estados fronteiriços e, 
fundamentalmente, para as pessoas que moram nessa região. Mas o tema exige 
abordagem plural: são fronteiras, e não somente uma fronteira. Ou seja, é contra-
producente tratar a fronteira como uma só. 

Não só a fronteira brasileira percorre uma enorme diversidade regional, 
como também o contexto dos Estados nacionais do continente é também bastante 
heterogêneo, e a diferenciação existente entre as áreas fronteiriças dos países que 
integram o continente sul-americano deve ser percebida, bem como estratégias 
distintas devem ser adotadas para que atendam às particularidades regionais e às 
diferenciações socioterritoriais da faixa e da linha de fronteira.

Dessa forma, sugeriu-se considerar nos estudos sobre a fronteira as diferenças 
sociais, econômicas, culturais e étnicas entre os sujeitos sociais que interagem – não 
apenas os que habitam – na região, principalmente em áreas com a presença de 
indígenas ou a convivência de indígenas e não indígenas. Também se recomendou 
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considerar as mudanças econômicas recentes nos países do continente e nas cidades 
de fronteira, particularmente no perfil demográfico e na diversidade da população.

Especificamente nesse contexto, grande destaque foi dado à Amazônia. A 
região amazônica apresenta grande diversidade regional, cultural e ambiental. 
Portanto, as discussões sobre o desenvolvimento das regiões de fronteira da Ama-
zônia precisam voltar-se a essas condições específicas, sendo necessário redefinir e 
elaborar políticas públicas adequadas a essa realidade regional diversificada. Um 
grande desafio da Amazônia é sua dimensão, e o discurso de que essa é uma “terra 
sem homens” precisa ser superado. 

Constata-se como nociva a política de atrair para a região grandes contingentes 
populacionais apenas para afirmar a presença e o domínio do Estado sobre as terras 
amazônicas e suas fronteiras, com impactos culturais e ambientais inestimáveis. 
A presença de áreas como unidades de conservação e terras indígenas na Faixa de 
Fronteira exige tratamento especial. Ademais, há de reconhecer-se a concentração de 
pobreza nas áreas indígenas e a ausência de prestação de serviços essenciais – como 
saúde e educação –, devido ao isolamento das comunidades. Como fato mais recente, 
deve-se avaliar a presença crescente de igrejas evangélicas nessas áreas indígenas.1

Ainda como desafio da sociedade brasileira, a grande questão que vem pas-
sando como despercebida é como integrar as terras indígenas às demais realidades 
da fronteira. Em um extremo, foi salientado que, para muitos povos indígenas, não 
existe fronteira. Em outro extremo, há muita dificuldade quanto à mobilidade nas 
regiões de fronteira onde existem terras indígenas, resultante da falta de integração 
entre essas comunidades e outros setores da sociedade. É preciso um diálogo maior 
entre a Fundação Nacional do Índio (Funai) e os governos estaduais e municipais 
para que sejam elaboradas estratégias para a prestação de serviços essenciais e, 
também, para solucionar os problemas de mobilidade nessas áreas de fronteira 
que são terras indígenas. 

Além dos indígenas, é plural a convivência nas fronteiras. São povos com 
diferentes imaginários e identidades fronteiriças. É fundamental reconhecer tal 
pluralidade, atentar para as distintas imagens que as fronteiras possuem para seus 
povos, além de discutir as imagens e as ideias sobre fronteiras mobilizadas desde 
os centros de poder. 

É inegável a necessidade de reverter a visão negativa construída a respeito de 
que quem está na fronteira é uma pessoa vista como esquecida – uma construção 
tão convincente que, às vezes, os próprios moradores das fronteiras se veem dessa 

1. É o caso da cidade de Dourados (MS), que possui uma grande área indígena desde sua criação, pelo então presidente 
Getúlio Vargas. Essa área tem elevada concentração de pobreza, e estão localizadas lá cerca de 75 igrejas evangélicas. 
Não deixa de ser objeto para novas pesquisas: entender melhor esse fato.
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forma; notam-se como pessoas que não estão inseridas na área nacional, pessoas 
que não têm ajuda do governo federal brasileiro ou de outro país. 

Portanto, é necessário discutir a mensagem que emana dos meios de comu-
nicação (televisões, rádios, jornais impressos, internet etc.), dos meios distantes até 
daqueles que atuam no interior dos territórios fronteiriços. Discutir e considerar 
as formas como as fronteiras são imaginadas e sentidas por todos aqueles que 
vivenciam essa realidade de limites, controles, transições e travessias, seja nos sim-
ples cruzamentos em estradas, seja em mares, rios, aeroportos, portos, fronteiras e 
territórios internacionais. Mais que isso, analisar como estão sendo articuladas as 
fronteiras na sua dimensão metafórica, em relação com outras noções próximas, 
como margens, limites e periferias.

3 PESQUISAR AS FRONTEIRAS

As recomendações sobre as várias fronteiras remetem a novas concepções e novos 
conceitos sobre o tema – ou seja, adequar conceitos, informações, instrumentos 
de análise, de formulação de políticas, programas e projetos, assim como de me-
canismos de gestão em função das práticas diversas – algumas marginais – que 
acontecem na fronteira. 

A fronteira tem um caráter diferenciado: seus problemas locais, até mesmo de 
competência municipal, ganham dimensão internacional. Com isso, não se deve 
estudar a fronteira falando-se apenas de um dos lados, pois esse viés obscurece os 
processos que se dão com a correspondência do outro lado, peculiares das regiões 
marcadas pela condição fronteiriça. Uma contribuição que vai além do reconhe-
cimento desse caráter seria desenvolver o conceito de cooperação transfronteiriça 
– conceito ainda não consolidado nem reconhecido oficialmente.

Ao mesmo tempo, recomendou-se cartografar as escalas que se colocam em 
movimento a partir dos grandes agentes nacionais e internacionais, bem como das 
práticas das comunidades presentes na região fronteiriça. Das práticas dos primei-
ros, devem-se analisar os efeitos que suas noções de legalidade, justiça, governo 
e “civilidade” trazem para a vida daqueles que habitam os territórios e os lugares 
das múltiplas fronteiras. Entender as muitas outras estratégias e seu sentido nos 
lugares como meios para as vidas das pessoas, mas sem romantizar.

Da discussão sobre a adequação da pesquisa acadêmica e a integralização de 
seus resultados nas formulações de estratégias e programas de ação – abordagem 
teórico-metodológica e informações –, foi salientada a dificuldade de integração 
entre conhecimento científico, acadêmico e da política pública, não só nas fron-
teiras, mas também em todo o continente sul-americano. Ou seja, na aproximação 
entre academia e formulação de políticas públicas, permaneceu latente o desafio de 
garantir benefícios práticos de imediato para os moradores da fronteira.
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Recomendou-se que o Brasil estimule a produção de informações nos países 
vizinhos para a execução de política de fronteira com mais ênfase; além disso, 
deve-se avançar, em termos de informação e metodologia, para se compreender as 
conexões entre as cidades internacionalmente.

Em termos mais operacionais, salientou-se a necessidade de definir as infor-
mações necessárias à análise dos deslocamentos cotidianos na Faixa de Fronteira 
e ir em busca da produção de dados sistêmicos sobre cidades do Brasil e de países 
vizinhos. As fronteiras têm características históricas que devem ser exploradas – ou 
seja, sua estabilidade, sua existência e seus mecanismos, bem como suas externa-
lidades. A própria fronteira internacional poderia transformar-se em uma fonte, 
para um banco de dados que captasse as descontinuidades das economias nacionais, 
da população na fronteira, assim como a comutação das pessoas entre os lugares. 
Como sugestão, deve-se fazer um estudo-piloto que levante dados sobre a interação 
entre as populações – tal como um “Regic” Internacional.2

Como persiste a dicotomia entre as áreas rurais, que predominam nas áreas 
fronteiriças, e as áreas de adensamento do fenômeno urbano, sugeriu-se ainda 
utilizar as categorias rural e urbana nos estudos sobre fronteiras – até mesmo 
quando específicos aos arranjos transfronteiriços ou às cidades gêmeas –, buscando-
-se identificar a coesão territorial do espaço do lado brasileiro e do lado do país 
estrangeiro, a partir de comparabilidade, classificação. Observar se há algum tipo 
de diferenciação que possa ser ameaça à coesão entre as regiões. 

Outra sugestão foi a de avaliar quais questões, referenciais teóricos, interesses 
políticos e preocupações acadêmicas estão orientando a investigação social sobre 
fronteiras. Nesse sentido, foi ponto comum entre os participantes o entendimento 
de que – antes de iniciar novos estudos – é importante explorar o recurso do Unbral 
Fronteira, em que um manancial de estudos e pesquisas pode oferecer resultados 
imediatos ou subsídios que permitam superar etapas dispendiosas de trabalho e, 
assim, buscar as convergências, em vez de propor novas estruturas de pesquisa. 
Como exemplo, foi citado o estudo desenvolvido pelo Grupo Retis (Brasil, 2014), 
com destaque ao conceito e à identificação de áreas críticas nas fronteiras – conceito 
que reuniu dados sobre incidência criminal, tráfico de drogas, contrabando, redes 
de proteção e vulnerabilidade socioeconômica na fronteira.

Na estratégia de formação de uma linha de pesquisa, deve-se privilegiar a 
interlocução com os institutos federais, as universidades novas, como a Universi-
dade Federal do Pampa (Unipampa), a Universidade Federal da Fronteira do Sul 
(UFFS), outras tantas que estão na faixa ou na linha de fronteira, assim como a 

2. Refere-se ao estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Regiões de Influência das Cidades (Regic).
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integração entre as universidades dos municípios vizinhos para a formação de 
redes acadêmicas de estudos e pesquisas. É necessário dar voz e espaço para novos 
pesquisadores – dada a emergência de temáticas, abordagens e questionamentos, 
sem desconsiderar o acúmulo dos estudos que já foram feitos – e direcionar a pro-
dução futura, através de editais, de oportunidades de publicação e de visibilidade.  
De forma mais concreta, propôs-se articular um observatório em rede, envolvendo 
as diversas instituições, no sentido de garantir estudos articulados e o tratamento 
de dados mais confiáveis e consolidados.

Foi destacada a necessidade de aumentar a presença de pesquisadores dos países 
vizinhos nos grupos nacionais de pesquisa sobre fronteiras e reforçada a importância 
da cooperação com centros de pesquisa e pesquisadores sobre fronteiras, a exemplo 
da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flasco). Sugeriu-se, como 
exemplo a ser seguido, espelhar-se em exemplos da União Europeia. Nesse ponto, 
houve a ressalva de que é válido conhecer não somente a experiência europeia, 
mas também a centro-americana, em que ocorreram avanços muito importantes, 
por meio de integração econômica, regional e territorial, em contexto político e 
institucional mais parecido com o brasileiro.

4 FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS

As políticas públicas voltadas para a fronteira ainda são incipientes, pouco efetivas, 
destituídas de fórmulas institucionais que tenham características de estabilidade e 
durabilidade, motivo pelo qual se tornaram focos de vários reclames. Considerado 
o principal problema da América Latina na gestão do território – incluindo-se as 
áreas de fronteira –, as políticas são cíclicas, de governo, assincrônicas e assimé-
tricas. Alguns países avançam mais rápido que outros, alguns se mostram mais 
interessados, uns têm recursos suficientes e outros não. 

De modo geral, as políticas carecem de integração intersetorial e interins-
titucional, não apresentam continuidade e requerem institucionalidade tanto 
nas legislações que lhes amparam quanto nas organizações e em suas respectivas 
capacidades operacionais (pessoas, orçamento, financiamentos etc.). O número 
de funcionários que pensam e trabalham as fronteiras é bastante reduzido, e as 
iniciativas são pouco enraizadas, distantes das particularidades e da presença das 
comunidades que vivem a realidade fronteiriça. No caso da formulação de políti-
cas públicas bilaterais, praticam-se apenas tentativas de diálogo, sem formar ação 
mais coordenada, o que resulta em baixo nível de convergência e difícil execução. 
A maioria das políticas estabelecidas para as fronteiras não garantem eficácia e, 
regularmente, ao serem implementadas, trazem prejuízos colaterais que agravam 
os benefícios propostos.
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Para que as políticas públicas possam ser efetivas, devem-se ouvir sempre os 
representantes dos diversos segmentos da sociedade dos municípios envolvidos. 
As estratégias precisariam ser definidas nos níveis superiores dos governos, tendo-
-se como objetivo criar uma política nacional para o desenvolvimento da Faixa de 
Fronteira, articulada às demais políticas públicas e ações governamentais – todas 
as políticas se relacionam com a fronteira –, com definição da disponibilidade de 
recursos orçamentários. Uma agenda de temas comuns deveria ser considerada no 
estabelecimento das políticas públicas, que precisariam vir complementadas com 
a criação de programas e projetos permanentes, tendo-se em conta as peculiarida-
des de cada região fronteiriça e assimilando-se as perspectivas regional e urbana. 
Considerando-se as transformações pelas quais passam as fronteiras, é importante 
estimular políticas de Estado para o território que compreendam suas mutações.

E não só formular políticas para médio e longo prazo, mas também propor 
ações imediatas para atendimento às demandas da comunidade local, bem como 
para a oferta de equipamentos e serviços concernentes à realidade fronteiriça. Como 
exemplos, destacaram-se o ensino bilíngue nas escolas e as bibliotecas com acervo 
nos diferentes idiomas presentes na região, entre outros. Demarcou-se também 
como necessário reconhecer as características históricas e as externalidades das fron-
teiras para garantir articulações para a execução de projetos, como os desenvolvidos 
pela Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (Iirsa), no 
âmbito do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan).

Mais que formulações e proposições, os participantes enfatizaram que as 
políticas públicas para as regiões de fronteira devem estabelecer programas – com 
metas claras, atrelados a processos de monitoramento e avaliação das ações – e 
serem continuamente avaliadas, com base em elementos provenientes da própria 
região fronteiriça. Para isso, é necessário efetivar ações de forma contínua.

Grande destaque foi dado ao planejamento e à gestão das políticas públicas. 
Sugeriu-se a proposição de planos – conjuntos com os países vizinhos – para o de-
senvolvimento da Faixa de Fronteira que consolidassem uma agenda transnacional 
com programas e ações. E que os países alinhassem o planejamento ao orçamento, 
garantindo a disponibilidade de recursos financeiros e a forma de acesso a esses 
recursos. Recomendou-se categorizar as fronteiras quanto ao uso e à ocupação 
do território, identificando-se as demandas transfronteiriças e transformando-as 
em planos e projetos para cada categoria de uso na fronteira. Salientou-se a ne-
cessidade da criação de carteira de projetos específicos para a região de fronteira 
e de políticas efetivas para ampliar investimentos e oportunidades (investimentos 
conjuntos). Destacou-se também a necessidade da estruturação de escritórios de 
projetos em parceria com institutos federais de educação, ciência e tecnologia e 
outros parceiros regionais. 
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Foi recomendado que os temas referentes à fronteira venham a ser tratados 
nas escalas continental, nacional e regional/local, lembrando-se que atualmente os 
planos mais articulados são resultantes de iniciativas locais. Recomendou-se ainda 
a organização de unidades mínimas de produção de informação, coleta e pesquisa, 
nos moldes das nomenclaturas das unidades territoriais estatísticas (NUTs) ou do 
geocódigo padrão da União Europeia, pois não é possível realizar boas políticas 
públicas sem se ter uma unidade territorial adequada para o zoneamento e a análise. 
Informações nacionais ou estaduais são insuficientes; portanto, é muito importante 
salientar na agenda política a necessária construção dessas unidades de pesquisa 
na escala continental, juntamente com a padronização de conceitos territoriais na 
produção e na disseminação de estatísticas internacionais.

As propostas de criação e/ou fortalecimento de fóruns para planejamento, de 
execução integrada de estratégias para o desenvolvimento regional e de aprimora-
mento de trocas de informações que permitam desenvolver, propor e analisar planos 
efetivos – representativos das demandas das populações fronteiriças – sobressaíram-
-se entre as sugestões. 

Tais propostas fortaleceram o debate sobre a governança, com foco na neces-
sidade de ampliação dessa prática, desde que apta ao envolvimento de instituições e 
comunidades locais, e voltada a pensar saídas formais para ajudar o ator local, sem 
que engessem opções em prática. Para tanto, foi proposta a construção de um modelo 
de governança com previsão de mecanismos de participação na implementação e 
no acompanhamento dos resultados; ou seja, a definição de arranjos de governança 
que possam promover maior diálogo, inclusive com os entes federativos – no caso 
brasileiro, estados e municípios. 

Ações cooperadas também mereceram destaque, a começar pela proposição de 
criar um instrumento de cooperação em nível comunitário dotado de personalidade 
jurídica, como também apoiar a formação e a estruturação de consócios municipais 
na Faixa de Fronteira. Retomou-se a reflexão sobre a cooperação transfronteiriça, 
já em termos de efetivar sua prática, viabilizando-se melhoria nos mecanismos de 
cooperação e incentivo aos arranjos e às estratégias locais. Particularizou-se a ur-
gência em fortalecer acordos para aprimoramento da infraestrutura, saneamento, 
logística, entre outros investimentos destinados à Faixa de Fronteira.

Foi unânime a recomendação de fortalecer os núcleos de fronteira, dando 
empoderamento aos núcleos estaduais e à Comissão Permanente para o Desen-
volvimento e a Integração da Faixa de Fronteira (Cdif ) para o estabelecimento de 
um marco legal. A Cdif deveria ser reestruturada e tornada o “local”, no governo 
federal, para as discussões sobre políticas públicas para a fronteira. Alguns tópicos 
foram debatidos e deixaram questões ainda em aberto sobre a Cdif: Que instru-
mento utilizar? Qual potência dar a esses instrumentos?



Conclusões e Sugestões  | 251

A ideia de institucionalizar boas práticas das fronteiras perpassou o debate, 
indicando como exemplo o Madre de Dios, Acre e Pando (MAP), destacado 
como uma grande iniciativa trilateral, que surgiu na Universidade Federal do Acre 
(Ufac). Essa sigla corresponde às iniciais dos três estados/departamentos que fazem 
a fronteira Peru, Brasil e Bolívia: Madre de Dios, Acre e Pando, respectivamente, 
articulados com vistas a ações cooperadas. Também foi apontado um fundo de 
cooperação e vários projetos conjuntos na fronteira do Peru com o Equador, que 
já foi zona de conflito. Nas regiões de conflitos, esse tema avança com mais força 
pelo reconhecimento da importância da coesão socioeconômica e da integração 
para a construção de um território de paz. A partir desses exemplos, foi proposto o 
levantamento de outras iniciativas continentais que tragam exemplos da dinâmica 
de boas práticas e acordos de cooperação.

Há a necessidade de maior representação política para as regiões de fronteira, 
no sentido de criar e defender propostas que facilitem a transferência de recursos 
entre vizinhos e garantam o equilíbrio nos orçamentos dos lados envolvidos, além 
de promover maior estabilidade institucional, que poderia assegurar a continuidade 
imprescindível das políticas implementadas a partir de acordos regionais e de bloco.

Esse tópico decompõe a ineficácia do planejamento e da gestão em dois 
obstáculos a serem superados: inadequação de leis e falta de recursos. Uma grande 
dificuldade observada encontra-se nos desafios da legislação fronteiriça, que escapa 
à autonomia dos Estados subnacionais. Existem diferenças e defasagens – além de 
ausências nas legislações de cada país – que geram problemas nos acordos, na gestão 
e na continuidade das políticas, bem como acabam promovendo, por exemplo, 
relações informais de trabalho e dificuldades na garantia de direitos e de acesso a 
serviços. É, portanto, imprescindível atualizar a legislação, com vistas a promover 
o desenvolvimento da região e adequar-se às necessidades dos grandes projetos, 
como também buscar formas mais ágeis de incorporar o ordenamento jurídico dos 
países às leis locais, com aprovação de legislação que legitime a formação de consór-
cios entre cidades fronteiriças, facilitando o acesso a serviços públicos e privados.  
Ou seja, faz-se urgente o aperfeiçoamento das legislações (multilateral e/ou nacional). 

No tocante a recursos, é necessário que sejam mais bem priorizados, dadas 
as tantas especificidades da região, estudando-se novas formas de financiamento 
para projetos locais transfronteiriços, que reflitam em ganhos de escala e coesão 
socioeconômica, especialmente nas cidades gêmeas. Cabe também debater a 
transferência de recursos financeiros entre os lados da fronteira, além de minimizar 
a dependência de recursos de organismos internacionais. As limitações de finan-
ciamento para ações integradas associadas a impedimentos legais para empregar 
dotações orçamentárias do outro lado da fronteira levam a uma grande dependência 
de recursos de organismos internacionais, que esbarra na baixa capacidade técnica 
dos municípios para elaboração de projetos. Dessa forma, estabelece-se uma grande 
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dependência das chancelarias e dos órgãos dos governos nacionais, o que faz com 
que problemas relativamente pequenos sofram as limitações para sua execução de 
diálogos e trâmites lentos e burocráticos.

Entre as ideias apresentadas, estão: o cruzamento das demandas identifica-
das com as “ofertas” existentes nos instrumentos de planejamento orçamentário 
(Plano Plurianual – PPA e Lei Orçamentária Anual – LOA) do governo brasileiro 
e o desafio de buscar a integração dessas iniciativas com planos/instrumentos de 
planejamento e desenvolvimento dos países vizinhos; o mapeamento de possibi-
lidades de parcerias, fontes de financiamento, capacidade endógena para acessar 
recursos, capital social etc.; e o estabelecimento de fundos regionais entre os estados 
subnacionais fronteiriços para o avanço de ações conjuntas na Faixa de Fronteira, 
a exemplo dos projetos das fronteiras da União Europeia, apoiados em fundos 
regionais, de um ou mais estados.

Articulado ao primeiro item abordado nessas conclusões e recomendações, os 
participantes afirmaram que não dá para tratar a fronteira como uma só, tampouco 
para trabalhar a fronteira – do ponto de vista de políticas públicas do governo – 
simplesmente com o Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF), 
pois todas as outras políticas se relacionam com a fronteira. Além de salientar essa 
advertência, foi colocada uma questão de fundo: Para quem são formuladas as 
políticas fronteiriças? Ou seja, na formulação de políticas de segurança e defesa, 
procura-se defender a fronteira brasileira sob a perspectiva do cidadão fronteiriço 
ou sob a perspectiva dos cidadãos de São Paulo, Rio ou Brasília? É uma indagação 
para refletir. 

5 ATENDER ÀS DEMANDAS POR SERVIÇOS E TRABALHO DA SOCIEDADE 

A condição fronteiriça requer um fortalecimento de políticas já existentes na área de 
saúde e educação, como as campanhas de vacinação, que são realizadas nas cidades 
de ambos os lados da fronteira, e as escolas bilíngues. Além disso, é importante 
que essa cooperação seja regulamentada pelos países, de maneira que ambos con-
tribuam para a geração de serviços de qualidade nessas áreas. A busca por trabalho 
e emprego e de serviços de saúde e educação é o que mais provoca a mobilidade de 
pessoas na fronteira, que buscam por oportunidades de rendimento, atendimento 
de melhor qualidade ou meramente um atendimento ausente em um dos lados.

Um exemplo posto em discussão foi o caso de Rondônia, que adquiriu um 
barco para ser utilizado como barco-hospital e atender à população da fronteira 
Brasil-Bolívia, com a participação de médicos bolivianos e brasileiros, bem como 
de outros funcionários. Essa importante iniciativa de cooperação e integração 
fez aflorar inúmeras questões ainda não respondidas. Como será operacionaliza-
da? Quais serão o regime de contratação e a segurança jurídica relacionada aos 
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aspectos laborais para atuação dos agentes de saúde de ambos os países? Como 
será a repartição dos custos de operação, inclusive da aquisição de medicamentos 
etc.? Como vai se dar essa cooperação?

A atenção à demanda por meios de mobilidade transfronteiriça também 
deve ser considerada, e é importante que sejam observados esses serviços de 
saúde e educação quando implementadas obras de infraestrutura relacionadas à 
mobilidade. Outro limitante à mobilidade são as proibitivas taxas de embarque e 
desembarque entre os países. Muitas vezes, o comércio e o movimento de pessoas 
são prejudicados, o que dificulta a integração entre as cidades. Como alternativa, 
foi proposta a criação de uma taxa de embarque e desembarque diferenciada nos 
aeroportos localizados nas regiões de fronteira, como também a realização de voos 
entre si, para que a mobilidade na região fosse facilitada. Assim, otimizar-se-ia a 
oferta de alguns serviços que facilitariam a integração entre os países. 

Outro fenômeno a ser considerado é a migração transfronteiriça – destaque 
para as regiões de Pacaraima (RR) e Santa Elena de Uairén (Venezuela), devido à 
crise político-econômica venezuelana –, que se amplifica e traz desafios urgentes 
à agenda social das fronteiras. Como garantir e proteger a dignidade humana dos 
imigrantes? O que o Brasil vai fazer em relação a esse fenômeno?

Na área de segurança, recomendou-se analisar os avanços e os desafios das 
principais experiências sobre segurança pública nos Estados Unidos, no México, na 
União Europeia, na China, na Rússia e na Índia na busca de exemplo de ações que 
visem à aproximação entre agentes públicos e privados para segurança do cidadão 
fronteiriço. Essas ações, por meio da implementação de políticas públicas e ope-
rações de segurança e defesa, viriam fortalecer as políticas de integração existentes. 

Ainda nessa área, pairou sem resposta a questão: Quais os efeitos que as novas 
práticas, noções de legalidade, de justiça, de dever de civilidade trazem para as vidas 
das pessoas, nacionais e estrangeiras, que habitam os territórios nos limites da fronteira? 

Associadas às oscilações de demandas sociais estão as mudanças na economia 
pelas quais passam os países. Sugeriu-se analisar as formas como os habitantes das 
fronteiras lidam com as transformações em curso; pensar as frentes de expansão do 
capitalismo não a partir dos denominados pioneiros, mas dos setores marginalizados 
e subordinados nessas frentes de dominação, como os posseiros, os camponeses 
e os indígenas; e sugerir estratégias nacionais ou binacionais para fortalecer as 
diversificações das cadeias produtivas na Faixa de Fronteira, voltadas à inclusão de 
pequenos e médios produtores.

Nessa reflexão, é preciso dar mais atenção ao mundo rural, tratando-se especi-
ficamente do papel dos assentamentos rurais implantados nas zonas fronteiriças, no 
contexto das ampliações das relações fronteiriças entre países vizinhos. É necessário 
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também estender essa abordagem às demais formas do habitat rural e da sua menor 
ou maior integração às redes de localidades e cidades, bem como integrar mais a 
economia da região de fronteira à própria economia nacional, em paralelo com a 
integração com a própria economia internacional.

Foi consenso entre participantes que o comércio é o principal gerador de 
fluxo de pessoas entre localidades nas regiões de fronteira. Também foi abordado 
que – em consequência da distância dos grandes centros – o comércio tem, em 
alguns casos, dificuldades de transporte na chegada dos produtos. O combustível 
e os produtos eletrônicos apareceram como principais produtos que estimulam o 
movimento de brasileiros para os outros países. Já produtos referentes à alimen-
tação, industrializados ou não, são muito consumidos pelos bolivianos, peruanos 
e colombianos. Existe igualmente grande mobilidade na região em consequência 
das relações de trabalho. Porém, a maior parte dos empregos é informal, em 
consequência das diferentes legislações trabalhistas, que dificultam o processo de 
contratação de pessoas dos países vizinhos. 

Diante de tais considerações, foram propostas algumas ações de urgência: 
assinar acordos que consigam regularizar as relações de trabalho nas regiões de 
fronteira e que consigam ser concretizados nas relações cotidianas; considerar 
as barreiras alfandegárias para facilitar as relações de consumo; cobrar não so-
mente a complementação econômica dos habitantes das regiões de fronteira, 
mas também o livre trânsito de produtos de cesta básica e o acesso total aos 
serviços – com ações em conjunto entre as cidades fronteiriças; criar zonas de 
processamento de exportação (ZPE) para facilitar a produção e a comercialização 
entre os países vizinhos, somadas à consolidação de processos de transporte na 
região; e, também, efetivar o controle na extração vegetal e mineral, a exemplo 
da castanha. Não há informações dos estabelecimentos agropecuários do outro 
lado da fronteira que auxiliem na proposição de políticas públicas para a região, 
o que mostra a necessidade de organização de base de informação não mais 
nacional, mas continental.

6 REPENSAR A OFERTA DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA

As obras de infraestrutura na Faixa de Fronteira apresentam-se incipientes e 
pouco avaliadas, com estruturas deficitárias, falta de funcionários para viabilizar 
o aproveitamento das interligações fronteiriças, entre outros limitantes. Muito 
se discutiu o caso da ponte Oiapoque (Amapá)-St. Georges (Guiana Francesa), 
pronta há cinco anos, porém sem operar, dada a ausência de aduana; também 
o caso da estrada Oiapoque-Macapá, que não está totalmente pavimentada; 
e de vários aeroportos do Norte, do Centro-Oeste e do Sul que não operam 
internacionalmente. 
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Ressaltou-se que os projetos de infraestrutura econômica precisam ser pen-
sados a partir dos interesses das populações fronteiriças e de suas necessidades; 
e que as obras de infraestrutura devem ser planejadas como fonte de integração 
dos povos sul-americanos. É necessário incentivar projetos integrados na região 
transfronteiriça que promovam o desenvolvimento local, a exemplo dos projetos 
no âmbito da Itaipu Binacional, empresa que passou por assinatura de tratado, 
consórcio, construção e operação, gerando emprego para mais de 200 mil fron-
teiriços. Todavia, há casos que não se refletem em desenvolvimento para a região, 
como o gasoduto Bolívia-Brasil, que não influencia positivamente a dinâmica 
econômica local, caso de Corumbá (MS); as usinas hidroelétricas de Jirau e Santo 
Antônio, em Rondônia; o projeto Jari, em Almeirim, na fronteira Norte, entre 
tantos outros exemplos negativos às regiões.

Em relação aos projetos logísticos, recomendou-se contemplar a logística 
do pequeno, da população que está na área de fronteira, por meio de pequenas 
obras, da melhoria de estradas vicinais, da construção de um pequeno porto e 
uma ponte, da própria instalação do sistema alfandegário na fronteira do Brasil 
com a Guiana Francesa e da definição de alguns pontos no acordo bilateral entre 
Brasil e França, para, em seguida, iniciarem-se as operações da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e da Polícia Federal (PF). No contexto dos grandes projetos, 
recomendou-se a construção de linhas de transmissão de energia elétrica para 
otimizar a economia da Faixa de Fronteira, assim como também a construção de 
infraestrutura de transporte, mas que seja eficaz tanto no intercâmbio entre as 
cidades gêmeas – ou arranjos transfronteiriços – quanto na integração entre os 
centros da rede de cidades, em escala nacional, para que os produtos cheguem 
até as regiões de fronteira. 

Concordou-se que os governos têm procurado investir na construção de 
infraestrutura de transportes, como pontes, rodovias e cais de portos. Porém, mui-
tas vezes, não são realizadas as manutenções necessárias, ou não são ofertados os 
serviços que deveriam acompanhar essas infraestruturas. Outra vez, foi apontado 
o emblemático exemplo negativo da ponte entre a Guiana Francesa e o Brasil.

Como observação preocupante dos participantes está a crítica ao modo de 
olhar, conceber e pensar a fronteira, sem ter em mente que a Faixa de Fronteira é 
muito mais que apenas um espaço que está “no meio” de um eixo de desenvolvi-
mento ou de integração, ou só mais um ponto de passagem, um lugar por onde 
os fluxos passam. Para muitos, a fronteira não importa. E é naturalizada como 
área pobre, que não é compatível com o resto do Brasil. Talvez pelo fato de que, 
mesmo que a Faixa de Fronteira corresponda a 27% do território nacional, possui 
apenas 6% da população, o que constituiu um território de representatividade 
política muito baixa.



Fronteiras do Brasil: diagnóstico e agenda de pesquisa para política pública256 | 

7 REDE DE CIDADES E CONFIGURAÇÕES URBANAS TRANSFRONTEIRIÇAS

Ao tratar-se da rede urbana e das fronteiras, pontuou-se que é preciso ter a ambição 
de investigação com abrangência continental – algo muito raro e pouco frequente 
na América Latina. Cabe aos latino-americanos construir espaços de reflexão teórica, 
política e de imaginação do continente, sem a dependência atual da produção norte-
-americana – maior que as próprias pesquisas produzidas no subcontinente. Cabe 
produzir uma interpretação geral da rede urbana sul-americana ou da configuração 
do sistema urbano sul-americano, para o que a pesquisa da escala continental da rede 
urbana – em elaboração pelo Ipea – se constitui como referência fundamental, pois, 
sem esta e sem outros trabalhos já realizados, não se poderia avaliar se a América do 
Sul configuraria uma rede urbana integrada. É preciso fazer o esforço de integração e 
articulação das fronteiras às redes urbanas ou aos componentes da rede urbana com o 
que conta o continente, bem como romper a persistente dicotomia entre as áreas rurais 
que predominam nas áreas fronteiriças e as áreas de adensamento do fenômeno urbano.

De fato, as áreas de fronteira estão pouco integradas aos grandes sistemas 
metropolitanos e urbano-regionais mais robustos dos países. Além disso, a arti-
culação dos subsistemas urbanos regionais diferencia-se entre os países, muitas 
vezes, pela carência de infraestruturas de circulação e mobilidade, entre outros 
limitantes. Poucos estudos alcançam a variedade de detalhes que contextualizam 
a rede urbana sul-americana. Portanto, é oportuno colocar essa rede a serviço dos 
propósitos de bem-estar, desenvolvimento e integração latino-americana, o que 
implica aprofundar estudos e enfrentar desafios. 

Reconhece-se a importância da macrometrópole paulista na estruturação das 
cidades da América do Sul como um conjunto – ou seja, esta é realmente uma área 
densa e importante –, mas pouco se sabe sobre a importância das cidades conecto-
ras nas relações fronteiriças, sobre o tecido contínuo de relações que constroem a 
partir da localização de empresas, de atividades agropecuárias e de mineração, que 
transpassam os dois lados das fronteiras e a área sob influência destas. É funda-
mental que se identifiquem os aspectos particulares de interligações e articulações 
entre cidades dos países do continente, distinguindo-se as cidades que possuem 
articulação das que não possuem.

Um dos pontos iniciais da análise proposta é pensar a cidade e, sobretudo, aquelas 
cidades e localidades menores, integradas ao seu mundo rural, principalmente 
porque boa parte da fronteira brasileira está em regiões rurais, de florestas. Por 
exemplo, para refletir a respeito das cidades amazônicas, deve-se pensar em uma 
tríade: o encontro das cidades, o encontro da floresta e o encontro da fronteira. 
E, assim, debater sobre as especificidades das cidades de fronteira, assumindo-se 
um caráter mais geopolítico na definição dos recortes de análise, planejamento e 
gestão – que poderiam inclusive orientar melhor a definição dos “arcos”.
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O grande desafio está em tentar juntar a rede urbana com a fronteira, em 
mesclar esse olhar para dentro, pensando-se uma rede urbana nacional com olhar 
para fora, tal qual o da rede urbana continental, sem perder de vista a questão 
da fronteira. Ou seja, aproximar a prática de pesquisa sobre redes urbanas, seja 
em escala continental, seja em escala nacional, à fronteira, aos diversos recortes 
fronteiriços, com suas grandes diversidades internas. 

Ao avançar-se nos estudos da rede urbana, seguramente se depara com as 
configurações urbanas que transpassam as fronteiras dos países. Cidades gêmeas, 
arranjos fronteiriços, aglomerações ou arranjos transfronteiriços, são várias as de-
nominações para esse tipo de unidade urbana de maior complexidade. 

Constata-se que as principais mudanças ocorridas na rede urbana brasileira 
não se deram nesses arranjos transfronteiriços. Tanto que o único arranjo que 
apresenta classificação em nível intermediário na hierarquia urbana (de centro sub-
-regional) é Foz do Iguaçu. Isso pode ser um indicativo de que os principais fluxos 
econômicos brasileiros não passam por seus arranjos fronteiriços. E, até mesmo 
onde isso ocorre (alguns fluxos importantes no Arco Sul), o papel de intermediação 
desses arranjos é limitado. 

Também se constata que não há articulação regional das cidades que integram 
a Faixa de Fronteira. Na grande maioria, as ações são individuais, sendo atendidas 
apenas as demandas locais; muito especialmente, as cidades gêmeas, os arranjos 
transfronteiriços. Há a necessidade de melhor conhecer as ligações desses núcleos 
para fora do Brasil. A grande provocação positiva seria ocasionar uma mudança 
cultural e de gestão no método da aplicação dos investimentos e na definição de 
pautas e agendas. As experiências dessas configurações transfronteiriças devem ser 
utilizadas como paradigmas de processo crescente de integração, na medida em 
que na prática já ocorre interação. Podem ser observadas no mapa que integra o 
PDFF, que evidencia os pontos de sinapses, que consistem nas relações mais estreitas 
na linha de fronteira e que claramente se tornam mais fortes a partir de parte do 
arco Central, e ainda mais densos no arco Sul. Esses pontos de sinapse apresentam 
problemas comuns a qualquer cidade, porém com a dificuldade ampliada pela 
presença da escala internacional. Cidades postas à margem das principais dinâ-
micas dos países acabam sendo dependentes da atuação dos governos locais pela 
total ausência dos governos estaduais e nacionais – aspectos que criam dificuldades 
na gestão de temas pendentes, como saúde, educação, infraestrutura, segurança, 
trabalho e previdência.

Diferenças nas legislações municipais, nas capacidades técnicas das equipes, 
nos padrões operacionais, na capacidade econômica e nos elementos culturais, bem 
como na convergência entre planos diretores urbanos – as dificuldades são maiores 
ainda onde não ocorre fronteira seca –, aumentam os problemas da gestão urbana 
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nessas cidades fronteiriças. Ademais, a legislação de cooperação para cidades gêmeas 
tem um olhar quase que somente internacional, esquecendo a questão territorial e 
suas peculiaridades. No caso das cidades gêmeas ou dos arranjos transfronteiriços, 
ocorre inclusive uma dualidade entre as políticas internacionais e as políticas locais, 
devido à sua localização. Administrar a dualidade entre políticas internacionais 
e políticas locais – particularmente nas cidades gêmeas –, compreender o local 
binacional – que é onde as questões devem ser resolvidas –, realizar acordos bi e 
trinacionais – mas também dar a estes continuidade – e simplificar os processos de 
cooperação entre os estados e os municípios fronteiriços e seus homólogos vizinhos 
são as recomendações mais gerais.

Porém, um rol de importantes sugestões foi sendo construído entre os 
participantes com o objetivo de favorecer a interação e facilitar o cotidiano das 
pessoas que se movem nessas áreas urbanas transfronteiriças: desburocratizar o 
atendimento às populações dos diferentes países; aprovar currículos escolares 
ou desobrigar traduções juramentadas para fins cotidianos; facilitar o controle 
de acesso de estrangeiros aos serviços de saúde, educação, segurança, transporte 
público (oferta/consumo), controle de criminalidade, entre outros; reduzir a hi-
perdocumentação, viabilizar a carteira transfronteiriça e unificar suas condições 
de acesso e uso – por exemplo, é gratuita para brasileiro no Uruguai, já no Brasil, 
esse documento é cobrado do cidadão uruguaio fronteiriço; efetivar controles 
dos free shops; controlar as relações não oficiais; garantir recursos e infraestrutura 
para controle alfandegário; e, enfim, promover uma mudança cultural para que 
efetivamente se procedam as mudanças necessárias.

No âmbito da gestão municipal, enfatiza-se a potencialidade dos consórcios 
entre cidades, desde que articulados a programas regionais, pois podem criar possibi-
lidades de melhor uso dos recursos existentes; formular programas de investimentos 
comuns; criar sistemas de informações e melhorar as tecnologias; ampliar a oferta 
de serviços como saneamento básico etc. Além destes, deve-se buscar alternativas 
internacionais de recursos – por exemplo, junto à agência espanhola de desenvol-
vimento, que tem cooperado nos países vizinhos –, assim como também otimizar 
a atenção do Estado, do capital e das redes sociais. Assim, é necessário organizar as 
oportunidades, as possibilidades e as potencialidades para otimizar seus resultados. 

Recomendou-se a realização de mais estudos para entender a conformação 
desses arranjos transfronteiriços ou cidades gêmeas, as articulações entre estes e 
com a rede de cidades. Nesses estudos, pediu-se cuidado na identificação de novos 
arranjos e na aprovação da criação de potenciais cidades gêmeas. 

Mas foram os fluxos de pessoas (movimentos pendulares) e a comutação trans-
fronteiriça que provocaram grande preocupação entre os participantes, pelo fato de 
que são estes que efetivam a condição transfronteiriça entre pessoas e mercadorias. 
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Esses fluxos teriam de ser estudados em detalhe: avaliar quais fluxos urbanos são 
fortes, em que direções se movimentam e se garantem coesão interna à região; 
buscar um aprimoramento das informações sobre fluxos – em complemento às 
informações de estoque – ampliando-se as informações sobre os demais países da 
América do Sul; e usar em pesquisas e análises os fluxos secundários, mesmo que 
seja mais complicado – por exemplo, utilizar dados do Datasus sobre deslocamen-
tos para acesso à saúde pública (ligações entre municípios da Faixa de Fronteira).

Os debates sobre esse tema concluíram com a afirmação inconteste de que a 
fronteira e os arranjos transfronteiriços são o caminho para a integração sul-americana. 

8 INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

As áreas fronteiriças possuem uma ocupação muito diferente das demais áreas 
do país, o que se reflete em sua frágil integração aos sistemas metropolitanos e 
urbano-regionais mais robustos, e, consequentemente, na falta de efetividade das 
políticas de integração do continente. Além disso, a região de fronteira, no contexto 
internacional, é prejudicada pela instabilidade política do país vizinho. 

As políticas de integração afetam, em geral, de maneira mais direta e imediata, 
as regiões de fronteira por facilitarem a circulação de pessoas e proporcionarem 
acesso a serviços públicos e privados nos dois lados de fronteira. Em contrapartida, 
a abertura das fronteiras também pode amplificar problemas relacionados a ilícitos 
transnacionais, como tráfico de drogas e contrabando. Apesar dessa dualidade, os 
impactos positivos das políticas de integração são fundamentais para o desenvolvi-
mento da Faixa de Fronteira, principalmente por proporcionarem uma legislação 
adequada às especificidades da região, que identifica os atores envolvidos nessas 
políticas, estreita o entendimento entre as necessidades dos habitantes da região e 
cria, assim, ações e resultados efetivos.

Não obstante, apontou-se que o país vive um atraso no processo integrador 
devido à estagnação de estudos e ações com esse propósito. Processos de integração 
desencadeados trataram a fronteira como espaço acessório, periférico. Além disso, 
passaram ao largo de atender as comunidades em suas necessidades mais básicas, 
sem consubstanciarem-se em políticas públicas e legislações que permitissem dar 
passos efetivos em direção à integração regional. São evidentes as dificuldades na 
articulação de acordos de integração, o que resulta em poucas experiências efetivas.

Diante desse contexto, os participantes da oficina propuseram inserir a integração 
na agenda prioritária dos governos para consolidação de novas formas de coope-
ração e desenvolvimento nas regiões de fronteira. Propuseram também formular 
políticas de coesão e convergência – e não apenas de integração –, além de formular 
novas políticas de integração e dar continuidade às políticas de cooperação em 
desenvolvimento, introduzindo perspectivas temporais maiores e mais estáveis.
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Na agenda sobre iniciativas de integração do subcontinente, deve-se consi-
derar não só a circulação das mercadorias e os fluxos de produção, mas também 
as condições de vida e habitat, em ambos os lados da fronteira, envolvidas no 
movimento geral de urbanização, articulado com feições e práticas diversas por 
centralidades de diferentes portes. O desafio dessa agenda é buscar a integração 
dos países vizinhos nessas iniciativas, com planos e instrumentos de planejamento 
e desenvolvimento. Maior ainda o desafio de construir, no processo de integração, 
a noção de supranacionalidade – nos moldes da União Europeia – que garantisse 
esses tipos de acordo.

As instituições multilaterais podem ser utilizadas como meio de articulação 
política de integração às iniciativas dos governos subnacionais. Instituições multi-
laterais e blocos comerciais (Mercosul, União de Nações Sul-Americanas – Unasul 
etc.) podem contribuir na interlocução para ações que priorizem as demandas das 
regiões fronteiriças, na governança e na institucionalização de fóruns de diálogo 
e trocas de experiência para integração e desenvolvimento coordenado. Com essa 
compreensão, propõe-se que seja ativada a proposta de acordo fronteiriço que 
está em discussão no Mercosul e que, cada vez mais, se coloque o tema integra-
ção fronteiriça na agenda prioritária de negociação desse bloco regional. Existe 
uma proposta de acordo fronteiriço em discussão no Mercosul que vem sendo 
colocada ao longo de várias reuniões e que trata de circunstâncias subnacionais, 
desenvolvimento subnacional, municípios, estados etc. Em relação a esta, havia 
um clamor muito grande. Reforça-se, portanto, a importância de levar esse debate 
a uma instância integradora e coordenadora supranacional (Mercosul e Unasul), 
em paralelo à União Europeia, para que essa instância assuma uma proposta de 
regulamento sobre cooperação territorial. 

Como sugestão para eliminar os obstáculos à cooperação territorial apontou-se 
como necessário criar um instrumento de cooperação, em nível comunitário, dotado 
de personalidade jurídica, a exemplo dos agrupamentos europeus de cooperação 
territorial (AECTs), da União Europeia. Adverte-se que a questão internacional 
deve estar subordinada ao território, pois o território é o foco, e não a questão 
internacional. 

Mesmo assim, recomendou-se valer-se das oportunidades internacionais para 
manter o tema na centralidade das agendas, como o uso da Agenda 2030 para reunir 
demandas das fronteiras, em um quadro mais geral, internacional, que contemple 
a realização de programas de formação local e regional e de assistência técnica 
articulada para sua implementação, assim como para o alcance dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Foi recomendado o incentivo a pesquisas acadêmicas relacionadas ao desen-
volvimento das regiões de fronteira, com o compartilhamento de conhecimentos 
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e tecnologia, por exemplo, para combate a doenças tropicais; a produção de 
informações sobre fluxos, regiões, redes, conexões e articulações entre cidades, 
aproveitando-se o contexto de valorização das cidades na agenda global; além de 
intensificar os debates para clarificar conceitos como os de cooperação internacional, 
territorial e transfronteiriça.

No âmbito do governo federal brasileiro, deve-se definir o locus da articulação 
para conduzir a estratégia de articulação intragoverno e com países vizinhos; pro-
mover a criação e/ou fortalecimento de parcerias entre instituições subnacionais dos 
países vizinhos para ações coordenadas entre os municípios, os departamentos e as 
províncias; assim como assegurar a operacionalidade da articulação entre os planos 
nacional, bilateral e regional, que de antemão se sabe que é complexa, portanto, 
não necessariamente imediata.

Como recomendação final, mas de maior importância, os participantes 
sublinharam a necessidade de considerar o fator ambiental em todas as definições 
propostas. Tema que será focalizado prioritariamente nas oficinas que estão pre-
vistas para acontecer nos três arcos3 das fronteiras brasileiras, podendo, inclusive, 
ser realizada a da fronteira leste ou marítima.
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