
CAPÍTULO 2

POLÍTICAS PÚBLICAS E A FRONTEIRA NA AMAZÔNIA

Oficina arco Norte: apresentações técnicas.1 Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Bolívar Pêgo (moderador)2

Vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu gostaria que compusessem a mesa: Aline 
Fagundes do MI [Ministério da Integração Nacional]; professora Alessandra 
Rufino da UFRR [Universidade Federal de Roraima]; coronel Rezende Guimarães 
Filho do MD [Ministério da Defesa]; secretário de Estado Alexandre Henklain 
(Roraima); e professoras Rebeca Steiman e Letícia Parente Ribeiro, ambas da UFRJ 
[Universidade Federal do Rio de Janeiro]. Por gentileza.

Bem, como vocês podem ver, estamos com uma mesa bastante rica e diversa, 
e vamos iniciar os trabalhos. Eu quero pedir a cada um dos convidados palestrantes 
que mantenha o tempo em torno de trinta minutos, iniciando com Aline, do MI. 
Por gentileza, Aline Fagundes.

1. Manhã do dia 23 de novembro de 2016, Boa Vista. 
2. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do 
Ipea; e coordenador da pesquisa Fronteiras do Brasil. 
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Aline Fagundes3

O Ministério da Integração Nacional tem uma ação na faixa de fronteira que é 
justamente utilizada para prover o que o secretário Alexandre falou há pouco na 
abertura: a questão da infraestrutura, que talvez seja a necessidade mais latente 
dos municípios da faixa de fronteira. Esta não corresponde só àquele pequeno 
município limítrofe com os outros países. Nós temos 150 km para dentro do 
Brasil que compreendem a faixa de fronteira. Então, não podemos tratar como 
problema isolado, porque nós temos muitas áreas que fazem parte dessa faixa, e 
com elas existem muitos problemas que são comuns.

A nossa fronteira, além dos problemas de segurança que o Coronel Rezende 
vai abordar, traz, também, outros problemas sensíveis. Talvez, o que eu mais tenha 
ouvido seja a questão da saúde, isto é, a utilização do nosso sistema público de 
saúde pelos fronteiriços, pelos habitantes do outro lado da fronteira, que vêm nos 
procurar para atendimentos em saúde, principalmente.

Há, também, a educação, e nós temos um trabalho que está sendo desenvolvido 
em nível federal com o Ministério da Educação (MEC) que se refere à educação 
bilíngue. É um avanço que nós estamos promovendo, porém, não é só isso.  
É lógico que com a implementação das políticas púbicas em educação todos os 
outros problemas tendem a diminuir, porque a educação é o primeiro passo para 
a conscientização do cidadão, seja ele de que nacionalidade for, e para refletir em 
termos de saúde, segurança, e infraestrutura, além da questão de utilização de água 
e saneamento. Tudo passa por educação. Então, este é o primeiro ponto que está 
sendo “atacado” – é um termo muito agressivo, não é? Mas, é o primeiro ponto que 
está sendo implementado: a política pública investida em prol do desenvolvimento.

Por que eu estou falando isso? Porque a minha área no Ministério da Integração 
trata do desenvolvimento regional por meio da inclusão produtiva. Qual é o 
caminho para a faixa de fronteira dentro do ministério, agora? Nós estamos nos 
voltando para o desenvolvimento dessa faixa por meio da inclusão produtiva.

Estamos com um Projeto de Cooperação Técnica (PCT) em que vamos fazer 
um levantamento dos arranjos produtivos locais (APLs) de cada região, para que 
possamos desenvolvê-los e potencializá-los. O que pretendemos com isso? É elevar 
as condições desse cidadão, incluí-lo como produtor, aumentando seu nível social 
e econômico, para que ele tenha capacidade de se desenvolver. Nós vamos dar  
a parte da política pública, da infraestrutura, para que esse cidadão seja incluído 
produtivamente e se torne competitivo.

Nós não vamos criar a potencialidade da região, mas vamos investir no que 
tem ali. Qual o potencial? Aqui é a piscicultura, vamos trabalhar a rota do peixe.  

3. Coordenadora-geral de programas sub-regionais do MI.
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No estado do Pará talvez seja o açaí, nós vamos trabalhar a sua rota portanto naquele 
estado. Assim, vamos fazer isso com todos os estados pertencentes aos arcos, os 
fronteiriços, e vamos desenvolver essas potencialidades da região.

Eu vou deixar para vocês um folheto que fala das rotas de integração nacional. 
Ele explica um pouco a metodologia utilizada nas rotas. Por que estamos adotando 
as rotas dentro da faixa de fronteira também? Porque é uma metodologia que está 
dando certo; então, é natural que a gente pegue algo que está dando certo e comece 
a estender. São projetos-pilotos. Nós temos agora uma gestão no Ministério da 
Integração que é mais voltada para a prática da política pública, pois o nosso ministro 
prioriza a implementação de política em projetos-pilotos. Isso é uma vantagem 
muito grande, pois as ideias saem do papel, no qual talvez tenham estado tempo 
demais, e agora a gente precisa trabalhar os projetos de maneira prática para que 
se consiga ver os resultados, a fim de estender esses projetos para mais regiões.

A política pública que nós estamos trabalhando agora, então, é mais voltada 
para projetos-pilotos, com o levantamento dos APLs e o seu desenvolvimento, para 
que a gente traga o desenvolvimento regional para essas localidades. Mais uma 
vez, no grupo economia e desenvolvimento eu pretendo fazer uma apresentação 
do projeto, das rotas, explicando a metodologia. Por isso, aqui não será uma 
apresentação longa. Você não vai se aborrecer comigo, Bolívar, porque eu não vou 
fazer aqui uma apresentação de uma hora.

É importante colocar esses projetos-pilotos em prática, para que a gente 
tenha de volta o comprometimento, a vontade de ver tudo acontecer. Porque  
eu senti que muito tempo de descuido, de maneira geral, com a faixa de fronteira 
deu uma desmotivada. É complicado estar trabalhando por anos e anos e não ver o 
resultado da política pública. Esse é mais o sentido da nossa ação agora, de colocar 
isso em prática e ouvir quem tem “a voz”, para que a gente possa direcionar nossos 
trabalhos e projetos, e a própria política pública, para o que realmente precisa.

Nós temos a questão da infraestrutura, não só econômica, mas também social, 
que faz parte do nosso campo de atuação, em que vamos nos debruçar – e eu quero 
contar com vocês para isso. A questão dessa priorização nos leva a pegar o que está 
mais urgente, o que é mais necessário neste momento. Vamos começar efetivamente 
os trabalhos olhando para esse lado, porque é isso que a gente precisa: começar  
a fazer a coisa funcionar, porque, quando uma rodinha da engrenagem começa a 
operar bem, a tendência é que a máquina entre num bom funcionamento. E vocês 
fazem parte dessas rodinhas, também comigo, com o Ministério da Educação e 
com o Ministério da Defesa. Somos nós todos que precisamos, com pequenas 
ações, talvez, fazer essa máquina voltar a funcionar de maneira mais azeitada, de 
maneira mais coesa.
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Faz parte do nosso objetivo ouvir vocês, e esta oficina veio no momento perfeito 
para mim. Talvez a gente precisasse ter começado mais atrás a ouvir os núcleos, 
ouvir os estados que fazem a fronteira, nesse sentido de trabalhar o lado prático da 
coisa. Mas nós temos compromisso com o erro também, sempre é hora de a gente 
ajeitar o caminho. O nosso objetivo aqui é ajeitar os rumos da política pública de 
fronteira. Nós temos um compromisso, por meio da Comissão Permanente para 
o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira (CDIF), de apresentar um 
plano de política pública para a faixa. Isso está no decreto que instituiu a faixa, 
no acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU), que já nos cobrou que o 
governo não apresentou esse plano nacional para o desenvolvimento da faixa, e não 
o colocou em prática. Então nós estamos no momento oportuno para trabalhar, o 
momento em que estamos sendo cobrados por isso, em que precisamos apresentar 
o fruto de toda a política, então é o momento correto de trabalhar.

Talvez antes a política pública feita para a faixa pudesse perder; agora nós 
temos um objetivo, nós temos, também, um compromisso com esse decreto que 
é encabeçado pelo Ministério da Defesa, que foca mais nas questões de segurança, 
não é isso, coronel? Eu até tenho ele aqui, caso vocês queiram conhecer. Projeto 
que, também, tem o compromisso de trabalhar junto com a CDIF as questões 
que vão permear nossos dois comitês, por assim dizer.

Então, eu quero que entendam, também, que a participação de vocês é primordial 
nisso. Não tem como a gente fazer esse trabalho sem ouvir vocês, sem ouvir as 
necessidades; eu já comecei a ouvir algumas coisas por meio da reunião de ontem. 
Nós precisamos fazer essa compilação das demandas, fazer um trabalho de priorização 
para que a gente possa paulatinamente avançar na resolução desses problemas,  
colocando o foco dessa política pública naquilo que precisamos resolver. Daí, a gente 
sai daqui com um documento que vai nos subsidiar para levar para outras instâncias 
essa mesma necessidade de conquistas, de objetivos.

Quero me colocar à disposição de vocês também para isso; hoje, amanhã e, 
também, na sexta-feira e no sábado, a gente vai estar aí, se quiserem nos procurar. 
Para o que não conseguirmos resolver aqui neste fórum, vamos estar aqui em Boa 
Vista por mais dois dias, e vocês sintam-se convidados a nos procurar, para que  
a gente possa trabalhar melhor essa questão da faixa. Obrigada!

Bolívar Pêgo (moderador)

Obrigado, Aline! Vamos passar, a seguir, para a apresentação do coronel Rezende, 
que muito nos honra com sua presença!


